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CONCEPTE

FAÇANA TALLS NATURA

Les façanes que es generen amb les franges de nat-
uralesa i llum es pensen com una tamisació de 
la llum i de les visuals sobre l’escenari del lloc.
Els espais han de gaudir de la il.luminació natural agradable i 
necessària i tambè de les visuals privilegiades relacionant el propi 
edifici de producció del vi amb la seva raó de ser: les vinyes.

L’ ESCENARI
L’escenari del lloc és sens dubte acollidor i agradable. Un paratge 
natural que alimenta l’edifici. La realció amb aquest és un dels ele-
ments caracteritzadors del projecte.

REVESTIMENT (tamiç) 
Es dissenya un parament vertical de revestiment per als espais de 
limitació de les franges naturals. Es generen a partir de rastrells de 
fusta de pi, amb un tractament autoclau transparent tipus Corpol 
PF3. Aquest revestiment protegeix del sol directe als paraments 
vidriats nteriors i genera una sensació de proximitat amb l’entorn 
natural.

RESULTAT
El veure o l’entreveure la llum com a l’interior d’un bosc, les sensa-
cions, la natura, el celler....

EL TEMPS
El pas del temps afecta a la fusta , i el seu color i aspecte torna 
grisos. Es relaciona la fusta antiga amb el vi antic, de qualitat. No 
cal amagar els materials , sinò que la sincesritat és un aspecte a 
respectar. 

Façanes natura

Façana a-a’

Façana b-b’

Façana c-c’

Façana d-d’

Façana e-e’

Façana f-f’

Composició façana e-e’

dimensions

disposiciócarpinteries

disposició perfils alumini

rastrells 70 x 105 mm

rastrells 45 x 82.5 mm rastrells composats

rastrells 165 x 45 mm

rastrells 82.5 x 45 mm

rastrells 105 x 70 mm

rastrells 210 x 70 mm

Bui i ple (%forats)

Rastrells (disposició)
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