
PFC JOAN RAMON CARRASCO
REHABILITACIÓ DE L’HOTEL JUANITO PLATJA I EL SEU ENTORN
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19,87 m2

2,30 m2
3,76 m2

6,20 m2

estança                       sup. útil

Habitació 
Cambra higiénica 
Passadís
Terrassa ext

TOTAL      32,13 m2

19,72 m2

3,80 m2
4,88 m2

6,20 m2

estança
adaptada                       sup. útil

Habitació 
Cambra higiénica 
Passadís
Terrassa ext

34,60 m2TOTAL

ESPAIS HUMITS 
PAS D’INSTAL·LACIONS

EMMAGATZEMATGE

EIX DISTRIBUÏDOR I 
ACCESSIBILITAT

IL·LUMINACIÓ
NATURAL

ESPAIS HUMITS 
PAS D’INSTAL·LACIONS

EMMAGATZEMATGE

EIX DISTRIBUÏDOR I 
ACCESSIBILITAT

ESTAT ACTUAL ESTAT ACTUAL

VISUALS

ZONIFICACIÓ ESPAIS

IL·LUMINACIÓ
NATURAL

VISUALS

ZONIFICACIÓ ESPAIS

tauler de densitat
mitjana lacat amb
acabat satinat blanc

llit de 1'10 x 1'90 metres

llit de 1'50 x 1'90 metres

fusteries d'exterior d’alumini
amb doble envidriament i 
porta corredera 

Porta d'accès de 50 mm
de gruix.

Porta d'accès de 50 mm
de gruix.

Pica de lavabo
suspesa de
resina sòlida

paviment flotant laminat de roure clar

barana lleugera d’acer inoxidable
i panells de vidre

cadira
blanca
Curve

Taula escriptori de fusta 

Plat de dutxa
Druaplan, de Duravit

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

T1 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + 2x12'5)

mur de càrrega de 
“gero”ceràmic de
15 cm de gruix

tauler de densitat
mitjana lacat amb
acabat satinat blanc

llit de 1'50 x 1'90 metres

fusteries d'exterior d’alumini
amb doble envidriament i 
porta corredera 

Porta d'accès de 50 mm
de gruix.

Pica de lavabo
suspesa de
resina sòlida

paviment flotant laminat de roure clar

barana lleugera d’acer inoxidable
i panells de vidre

Plat de dutxa
Druaplan, de Duravit

cadira
blanca
Curve

Taula escriptori de fusta 

acabat pintat
amb pintura
plàstica mate

T1 (placa cartró guix
2x12'5 + 46LR + 2x12'5)

mur de càrrega de 
“gero”ceràmic de
15 cm de gruix

 de

CONCEPTE

Es garanteixen les l'habitació visuals des de qualsevol 
punt.

Lálçcada de sostres fa que la limitacío imposada pels 
murs de carrega  , en amplada, quedi esmortida i la 
gran quantitat de llum natural així com les vistes 
directes a la badia multipliquen la sensacó d’amplitud.
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