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Per a garantir una planta reconfi gurable i un sostre llis, cal plantejar tots els sistemes a través del terra tècnic.

Un terra tècnic prou alt i complex com per contenir; veu i dades, il·luminació, electricitat, clima artifi cial i aigües netes, grises i negres.

A través de diferents dissenys de tobera, tots els suministres emergeixen del terra com periscòpis segons les necessitats del moment i de 

recollida d’aigua de pluja

clima i toberes amb veu/dades/electricitat/clima

veu i dades i toberes amb veu/dades/electricitat

electricitat i toberes amb electricitat

trituradora i bomba sanitrit aigües negres

suministre aigües netes i punt de consum

evacuació aigües grises

pilars

3a- perfi l metàl·lic tubular d’acer de 200mm 
3b- amb pletina de rigidització e=1cm 
3c- placa d’ancoratge 50x50x1cm
3d- sobre morter de nivellament
3e- 4 espàrregs de 18mm i longitud d’ancoratge 30cm 
3f- remplert de resines epoxi
3g- formigó armat reforçat amb estrebs circulars 
diam13/200 i rodons en doble malla de diam2.6x50x50
3h- drenatge integrat al pilar 
3i-forjat ceràmic amb acabat de formigó existent gruix 1m
3j- pilar existent sistema d’arcades

terres i acondicionament de les zones de treball

2a- terra tècnic de fusta laminada i junta estanca i anti soroll 
2b- lluminàries encastades
2c- safates de conducció de diferents serveis separant: aigua neta-grisa-negre/veu dades i electricitat/aire
2e- aigua de pluja pendent 2%, tubs de diam.110mm  recollida a pilars/perímetre/creu central cada 150m2 i conduida cap als patis per a rec, la 
sobrant s’evacua per les escales d’emergència a les torres
2f- absorció i expulsió d’aire acondicionat 

ancoratge coberta-lluernes existents

1a- un sòl espàrreg per a evitar esforç tallant i evitar les 
lesions sobre l’existent, remplert de resines epoxi
1b- placa d’ancoratge de 20x20cm i morter de nivellament

recollida de 

l’aigua de pluja a 

través dels pilars 

i acumulació als 

patis per a rec i 

refracció de la 

llum

tubs diam. 4cm

tubs diam. 4cm

tubs de repartida de 

clima artifi cial

diam.50x20cm

fi ns a 20x15cm

climatitzadors

gas diam. 5cm

tubs diam. 4cm

evacuació de l’aigua de pluja 

sobrant per les 3 escales 

d’emergència

torre d’accessos

nivell soterràni

pujada i baixada dels 

suministres i els residus 

a través de la torre 

d’accés

escomeses i connexió de retorn a la xarxa 

de les aigües, electricitat i clavagueram

màquina de calor i fredtubs diam. 4cm

connexió 

elèctrica i 

contadors

*Dispositius per al suministre de les xarxes que circulen pel terra tècnic

tótem equipat amb:
-extintor
-llum d’emergència
-paperera

cilindre equipat amb:
-expulsió d’aacc
-veu i dades

cilindre equipat amb:
-llum d’emergència 
-electricitat

cilindre equipat amb:
-aspersor d’incèndi 
-electricitat
-veu i dades

lluminària encastada:
-senyalització recorreguts
-emergència

cilindre de taula:
-electricitat
-veu i dades

cilindre de sala:
-electricitat
-veu i dades
-senyalització

detalls escala 1/20
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