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E1. Solera de formigó armat e:200mm
E2. Làmina impermeabilitzant, tela asfàltica butílica
E3. Graves filtrant reblert canto rodat de granolometria reduïda
E4. Graves filtrant reblert canto rodat de granolometria mitja
E5. Graves filtrant reblert canto rodat de granolometria gran
E6. Làmina drenant nodular de polietilè d’alta densitat
E7. Terreny natural
E8. Formigó de neteja e:100mm
E9. Làmina geotextil
E10. Sabata de formigó armat, representat amb línea
discontinua.
E11. Pilar HEB 260 anclat amb pletines a les sabates de formigó,
acabat en blanc
E12. Solera de formigó armat e:150mm
E13. Formigó de pendents
E14. Subestructura formada per perfileria metàl·lica regulable
subjectant un tauler de MDF de 22mm, fixada amb pletines i
caragols
E15. Tub de drenatge de PVC microperforat en la capa superior
E16. Encabellada d’acer formada per HEB100 al cordó inferior i
superior, acabat en blanc
E17. IPE 180
E18. IPE 120
E19. Muntants i travessers d’acer de secció circular, acabats en
blanc.
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TANCAMENTS
T1. Morter d’autonivelació
T2. Barrera de vapor
T3. Aïllament de poliestirè expandit d’alta densitat e:40mm
T4. Finestra de guillotina manual de tres fulles climalit de doble
vidre i càmera d’aire amb marcs acabats en blanc que funciona
a contrapès. Una de les fulles s’amaga a una butzaca sota terra
i l’altre es recull darrera la fulla fixe superior. Finestra de la casa
Vitrocsa
T5. Sostre de doble vidre climalit i càmara d’aire amb muntants
soldats a les IPE 180 i juntes siliconades. Marcs acabats en color
blanc. Pendent perpendicular a la secció representada.
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A1. Entarimat de fusta de roure e:20 amb junta oberta de
4mm i de llargades al·leatòries per aprofitar tots els sobrants,
sobre rastrells disposats en dos ordres. El superior de 45x20 i el
inferior de 90x45mm
A2. Tarima de parquet flotant de roure sobre 2mm d’espuma de
polietilè i làmina separadora de protecció
A3. Morter d’autoanivellació
A4. Banqueta correguda seguint el perímetre de les finestres
de guillotina. Seient de fusta massissa de roure i estructura
d’alumini.
A5. Pell d’alumini expandit de la casa IMAR amb obertura del
56.5% en color blanc
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I1. Tubs de succió d’aire viciat suspessos
I2. Tubs de sortida d’aire calent/fred amb difussors acabats en
negre empotrats al terra
I3. Lluminària d’exteriors linear BW24 Linealuce mini recessed,
llum color neutral LED acabat en negre de Iguzzini
I4. Lluminàries en rail suspès dels muntants del sostre de vidre,
model Tecnica de 160mm dia. llum calenta acabat en negre
d’Iguzzini
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Finestra de Guillotina
Les finestres correderes verticals de guillotina permeten la seva obertura mitjançant un sistema de contrapès. Al
aixecar una de les fulles l’altra llisca cap a baix sense esforç. En aquest cas una de les fulles s’amaga a una butxaca
sota terra permetent el pas de persones i creant un efecte de dins-fora on els límits es dilueixen.
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