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Façana Sud/Façana Nord
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FONAMENTACIÓ

F01:  Fonamentació original mur de contenció

F02:  Formigó de neteja.

F03:  Fonamentació dels murs del soterrani. Sabata correguda

F04:  Sabata correguda sota pilars metàl·lics.

F05: Solera sobre reomplert de zahorra per contenir les

arquetes.

PAVIMENTS ESTRUCTURA TANCAMENTS

T01: Finestra amb marcs metàl·lics amb doble vidre i rotura

de pont tèrmic.

T02: Protecció solar fixe de fusta amb rectangles

intermitents.

T03: Lames exteriors horitzontals de fusta regulables.

T04: Lames exteriors verticals de fusta regulables.

T05: Barana de fusta amb fixacions metàl·liques/protecció

solar a sud.

T06: Porta amb marcs metàl·lics amb doble vidre i rotura de 

pont tèrmic.

T07: Llistons de fusta horitzontals fixats a la façana.

T08: Façana vegetal amb gabions autoportants.

T09: Revestiment de fusta per al sòcol de serveis.

T10: Panell sandwich per a façanes amb perfileria oculta.

TI01: Envà de panell sandwitch "panelstudio" amb acabat de

cartró-guix hidròfug.

TI02: Mecanisme de subestructura metàlica per el fals-sostre

 penjat.

TI03: Placa knauf.

TANCAMENTS INTERIORS

E01: Mur de contenció existent.

E02: Mur de contenció planta serveis

E03: Bigues metàl·liques.

E04: Pilars metàl·lics.

E05: Forjat col·laborant 120+40

E06: Vareta d'ancoratge d'acer Ø16mm.

E07: Coberta Deck amb graves.

P01: Capa impermeable de pvc de 1,5mm

P02: Capa de morter autoanivellant.

P03: Aïllament tèrmic de poliestilè extruït.

P04: Morter de formació de pendent

P05: Grava. Capa de protecció i drenatge

P06: Paviment de fusta amb incorporació de mobiliari.

P07: Paviment de fusta de noguera

P08: Paviment exterior de Bambú natural.

P09: Paviment de ceràmica cuita d'exterior

P10: Paviment de pedra natural.

P11: Canaló desaigua de l'aigua de la pluja.

P12: Grava. Capa de protecció i drenatge

CO1: Graves.

C02: Aïllant tèrmic de llana de roca.

C03: Corretges de 16x12cm col·locades cada 80 cm.

C04: Motllura de fusta de remat de coberta.

C05: Xemeneia.
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