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ESPAIS HUMITS 
PAS D’INSTAL·LACIONS

EMMAGATZEMATGE

EIX DISTRIBUÏDOR I 
ACCESSIBILITAT

IL·LUMINACIÓ
NATURAL

ESTAT ACTUAL

VISUALS

ZONIFICACIÓ ESPAIS

barana lleugera d’acer inoxidable
i panells de vidre

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

Plat de dutxa
Druaplan, de Duravit

tauler de densitat
mitjana lacat amb
acabat satinat blanc

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

20,25 m2

2,60 m2
3,65 m2

8,60 m2

estança
adaptada                       sup. útil

Habitació 
Cambra higiénica 
Passadís
Terrassa ext

34,60 m2TOTAL

CONCEPTE

MATERIALITAT

Si en la resta de les estances la rigidesa dels murs de carrega condicion la forma i 
l’amplitud de les mateixes, més encara en les habitacions dels angles.

Aquesta desventatja esdevé però oportunitat  e, la seva propia forma donant vistes-
panoràmiques a la badia i una major terrassa exterior.

La materialitat de les habitacions, com en la resta de l’hotel, recorda els elements 
locals, enfatitzant la mediterranietat del lloc on es troba.
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Tauleta de nit de fusta model
Globals Ingle, de BoConcept
Llit de 1'80 x 1'90 metres amb
matalàs Opalin, de Hästens

Cadires menjador blanques
model Curve, GamaDecor

Plat de dutxa Druaplan,

Monocomandament
sèrie Essence single
per pica de lavado,
de Grohe

Pica de lavabo suspesa de resina
sòlida mate, The Collection

Downlights de sostre
Orbital, de Fols

Tolomeo Mega de
peu, d'Artemide

Paviment flotant laminat de
roure clar, de Pergo

Pav. bany antideslliçant
model Deep light Grey de
59x59 cm, de Porcelonsa

Aplic de paret Surf
Parete, d'Artemide

Acabat pintat
amb pintura
blanca mate

Inodor sèrie Inspiron,
de Roca 


