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01- Sabata de fonamentació (e = 50 cm)
02- Armat de sabata de fonamentació
03- Làmina asfàltica impermeable
04- Plàstic protector làmina asfàltica
05- Grava de drenatge
06- Junta elàstica de poliestirè expandit
07- Solera de formigó amb doble malla 

electrosoldada (e = 30 cm)
08- Capa de grava
09- Terra compactada
11- Tub de drenatge de PVC
12- Peça d'acer galvanitzat de subjecció del

tub de drenatge amb mur pantalla
13- Paviment de gres exterior
14- Formigó de regularització
15- Aïllament tèrmic, plaques de poliestiré

extruït ( e = 5 cm )
16- Forjat colaborant amb xapa grecada i formigó armat  
17- Pletina d'acer d'ancoratge
18- Jàssera HEB 260 amb pintura ignífuga RF-90 
19- Religa metàl·lica d'acer galvanitzat
20- Pilar HEB 260 amb pintura ignífuga RF-90
21- Estructura metàl·lica de suport de tancament, 

muntant tubular de 100 x 50
22- Pletina d'ancoratge muntant- panell 
23- Panells de xapa microperforada, d'acer natural, 

envernissat al forn amb vernís de poliuretà,
de 100 x 250 cm, ancorats a façana.

24- Fusteria d'alumini amb roptura de pont térmic, 
vidre laminar de 3+3 / 12 / 3+3 mm

25- Xapa d'acer galvanitzat amb degoteró
26- Formigó de pendents
27- Morter de ciment Portland
28- Perfil "L" d'acer galvanitzat 50 x 50 mm
29- Tauler de DM ( e = 2 cm )
30- Xapa d'alumini anoditzat d'oblegada
31- Fusteria d'alumini amb roptura de pont térmic, 

portes de fulles correderes amb
vidre laminar de 3+3 / 12 / 3+3 mm

32- Tubular d'acer 100 x 100 mm
33- Panell sandwich entre muntant tubular d'acer
34- Perfil UPN 280 amb pintura ignífuga RF-90
35- Canaló de xapa d'alumini anoditzat doblegat
36- Remat de xapa d'alumini anoditzat
37- Canal amb reixa d'acer galvanitzat
38- Congreny perimetral
39- Tensor regulable
40- Suspensió regulable de fals sostre
41- Perfils omega d'anclatge de plaques
42- Fals sostre continuo de plaques de cartró guix 

PLADUR de 25 mm de gruix
43- Mur formigó de 20 cm 
44-     Suports de regulació terra tècnic
45- Paviment elevat de gres porcel·lànic
46- Muntants d'acer galvanitzat 
47- Unitat exterior de climatització
48- Revestiment interior de plaques PLADUR de 

cartró guix 15 mm
49- Perfil UPN 160 amb pintura ignífuga RF-90
50- Perfil tubular de 150 x 85 mm soldat 

a muntants d'acer galvanitzat
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17.Secció constructiva e: 1/20

Secció constructiva de la passarel·la, a base d'una doble pell formant un interior 
que varia segons els seus usos
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Secció típus 3

Secció típus 2

Secció típus 1

Seccions típus amb interiors que es tornen més complexes segons l'ús que s'hi desenvolupa, consevant sempre les dues pells. La interior seria la caixa climatitzada, i és 
aquesta la que va variant, l'exterior adapta només les dimensions en amplada.

Secció típus 1 Secció típus 2 Secció típus 3

Det 1

Det 2

Detall 1

Detall 1
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Textura del maó , on es detecten 
diferents tonalitats, degudes a les diferents 
temperatures de cocció de la ceràmica i el 
seu deteriorament. Aquests canvis de color 
i les juntes dels maons ens fa identificar 
una linialitat en horitzontal.

Pixelació de la textura, on identifiquem 
amb més claretat els canvis de tonalitat

Negatiu, les zones més fosues 
s'identifiquen com a forats i els més clrs 
com a plens.

Xapa microperforada adaptant les 
textures colors i dereccionalitats del maó 
de les fàbriques

Xapes utilitazades al prjecte.

Fünf Höfe,  Múnich, Herthog & de Meuron,


