
Secció transversal fugada proposta D-D'

Plafó d'OSB format per virutes de fusta premsada i unides
mitjançant adhesiu sintètic. Bona resistència a la flexió.
Les divisions interiors es formaran amb un doble plafó
sandvitx suportat per rastrells de fusta verticals. Segons la
zona que delimiti, s'hi afegirà llana de roca com a
aïllament acústic. e= 15mm

Plafó de policarbonat autoportant. Sistema modular
amb acoblament per encaix. Elevada transmissió de
llum i bon aïllament tèrmic.

e= 40mm, U= 0,82 W/m2K, color= incolor satinat

Plafons de façana estàndards. Acabat convencional i
econòmic. Ambdues cares metàl.liques van perfilades
amb un lleuger nervat trapezoidal de 0,8mm d'altura.
Bona resistència mecànica. e=35mm

Escala amb estructura metàl.lica i graons de fusta
massissa de pi silvestre de 100x27x3,2 cm. Il.luminació
amb una tira de llum LED sota el graó.

Jardinera rectangular de fusta de pi silvestre,
200x52x50cm. Funció de delimitar la terrassa i fer de
barrera protectora respecte a la rampa d'accés a
la seu social.

Arbust semiperenne tipus "Abelia grandiflora". Fulles
ovalades i flors tubulars de color blanc-rosat que surten
als extrems de les branques. La floració és des de la
primavera fins a principis de la tardor. Ubicació a ple sol
o semi-ombra

Paviment de linòleum creat a partir d'oli de lli solidificat,
barrejat amb farina de fusta o suro en pols i col.locat
damunt d'un suport de lona o tela. És un material
natural i d'elevada durabilitat. S'aprofita el color
existent, taronja.

Forjat de fusta contralaminada (KLH) format per capes de
fusta de pícea encolades i col.locades amb forma creuada.
S'hi aplica una pressió de 0,6 N/mm2 per a generar una fusta
massissa. Amb l'orientació en creu de les capes longitudinals i
transversals, es redueixen les dilatacions i contraccions i
s'augmenta la càrrega estàtica i l'estabilitat. Material
sostenible i compatible amb altres materials.

Rajola aïllant constituïda per una planxa de
poliestirè extrudit XPS, unida a una capa superior
de morter de ciment. Acabat superficial porós
constituït per minerals innerts que actuen com a
capa de protecció mecànic i drenant. Ràpida
absorció de l'aigua.

Rajola: 60x40cm, e= 35+50mm, color: blanc
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