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DETALL F1

EQUIPAMENT · Sistemes constructius

1/20 - 1/10 - 1/5

Els sistemes constructius de l’edifici són tecnológicament simples, constituïts per materials barats 

però eficients. 

ENVOLVENT: L’envolvent de l’edifici está formada per panells de policarbonat de doble ‘‘cel.la’’, 

units entre ells per un sistema de mascle-femella. Aquesta pell transparent està muntada sobre una 

carpinteria d’acer galvanitzat molt lleugera. Per tal de garantir unes condicions climàtiques óptimes 

durant l’estació d’estiu, els panells que formen l’envolvent són mòbils. Aquest fet es produiex gràcies 

a unes guies corredisses amb rodaments, sobre una guia. Aquests elements es troben embeguts en 

el forjat (a la part superior) i enrrassats amb el paviment (a la part inferior). Pel que fa al muntatge 

de les guies, estan soldades a un angular d’acer que a la vegada recolza a un perfil RHS 200x100 

(escollit per rematar el forjat).

PARTICIONS PESADES: Les caixes que es troben a dintre de la gran capsa de policarbonat, són de 

bloc de formigó de 20cm de gruix. L’acabat d’aquests elements és vist, per tal de donar-li un caire 

industrial a l’interior. Les cantonades, així com els punts més confictius a nivell de trobades, esta-

ran massissats amb formigó i reforçats amb rodons d’acer B-500 segons els detalls de la serie B. Per 

tal d’evitar la fisuració de les peces que es troben a la part inferior de les finestres, així com a les 

llindes, es possaran uns reforços tipus ‘‘Murfor’’.

LLUERNARI: El lluernari està dissenyat per aportar llum a totes aquelles zones en que l’incidéncia 

de la llum natural no arriba. Es tracta d’un módul prefabricat en forma circular. Aquest element es 

pot obrir en un moment donat per ventilar.

FIXACIÓ PANELLS SOLARS: La fixació dels panells solars i captadors solars, s’executarà amb un 

sistema convencional de suports, ancorats a un dau de formigó in situ, per sobre de l’acabat.

DETALL F1 DETALL F1

DETALL F1 DETALL F2

DETALL F2DETALL L1

1.50

1
1.20

m0.50.20.1

2.5m10.50

0

1.100

1.200

1.500

5 m2,510.50

0

0

10m521

25m12.552.5

1.1000
50 m251050

DETALL P1

DETALL R1


