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Unitat de 40m2 amb habitació doble

Unitat de 40m2

Unitat de 60 m2 amb doble habitació (cantonades)

Vivenda amb bany adabtat 40m2

REFERENTS

UNITAT DE VIVENDA 1:100
La unitat de vivenda s'organitza buscan la màxima sensació d'espai dins de les mides tan reduides d'una vivenda
mínima. S'organitza amb un gran espai central comú amb la cuina ocupant un espai semi independent i el dormitori
doble amb la possibilitat de ser tancat.
La cuina ventila cap a la passera a travès d'una finestre a 1.80 i una altre que dona al espai de lliure apropiació.
Disposa del mínim que necessita la cuina tenint en compte que s'ha eliminat tant la rentadora com la secadora, ja que
disposem de una bugaderia comuna.
L'espai comú es destina a menjador-sala d'estar, aquest espai diafen de 2,9 metres d'alçada es obert en la façana del
carrer com en el de la plaça. Es aquesta, en la de la plaça on es troba la terrassa amb una taula i un balcó, tot protegit
per les persianes tipus eixample donan el control lluminic ideal per una vivenda d'aquetes característiques. On
busquem una màxima obertura de façana per no donar la sensació d'amplitud peró ens protegim i conseguim un bon
confort.
El bany es situa en la zona central. Es tanca nomes el water i la dutxa, de manera que minimitzem el volum ocupat per
el lavabo. Es dibuixa un plat de dutxa peró entenem que un bany tant petit funcionara com a plat de dutxa tot sencer.
El tancament que dona a la sala funciona com a mampara de dutxa, un vidre translusit que donara llum al interior del
bany i al revès. El rentamants es situa inmediatament dspres de la porta de sortida entre l'armari i el bany de manera
que qeda obert cap a tot l'espai.

Coll Leclerc - c/Londres-Villarroel
És un referent en quan a organització de les
unitats mínimes de vivendes, el projecte també
combina escola bressol amb vivendes mínimes
de 40m2. L'interior trobem un exemple de bany
mínim treient la pica fora per obtimitzar l'espai.

Un unic armari amaga les portes correderes per poder tancar el dormitori en el cas que es necessiti silenci o
independecia.
El dormitori surt cap al exterior de la plaça deixant el petit balcó, peró sempre mantenint una relació directe amb l'interior
d'illa.
A les cantonades trobem una variant de la unitat, passa a ser de 60 metres quadrats. D'aquesta manera resolem les
cantonades obrint finestres cap a les façanes perpendiculars. L'habitate creix en 2 habitacions individuals i un lavabo
tancat i una cuina completa. Tot i així segeix la estructura de la unitat original. Amb un espai difafen i comú per cuina,
menjador, sala d'estar i escritori.

P.F.C.

equipaments públics a l'eixample de barcelona

Emiliano Lopez - V.P.O. barcelona
El premi FAD d'Emiliano Lopez combina
perfectament unes vivendes mínimes amb una
passera i un petit espai exterior de lliure
apropiació. Igual que un espai comú separat per
portes correderes amb una galeria.
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