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SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA 

Finestres HEREVENT Sistema FRONTEK SUPER PLUS 
de plaques ceràmiques

Les diferents façanes del nou volum construit han de complir un 
seguit de requeriments tant tècnics com estètics degut al entorn on 
es troba l’edifici, envoltat d’un espai natural i sobretot d’un complex 
monàstic catalogat com a patrimoni. L’objectiu del volum és la seva 
integració en aquest espai i sense treure protagonisme al monestir.
Les façanes que donen a l’exterior consten de 3 capes o materia-
litats diferents. 

- Una primera capa és la reconstrucció de l’antiga muralla de pe-
dra. Es reaprofiten el màxim de materials possibles i es fa una nova 
fonamentació. Aquesta capa es construirà majoritàriament fins la 
cota antiga de la muralla, excepte en dues façanes per motius 
programàtics. Malgrat recuperar l’antiga alçada, els nous murs es 
construiran amb un gruix de 80 cm per motius de confort tèrmic, 
ja que produirà suficient inèrcia com per no necessitar una capa 
d’aïlament.

- En la següent capa les obertures són les protagonistes. Perma-
tran la il·luminació i la ventilació a l’interior. Aquestes obertures són 
finestres Hervent de l’empresa Gravent que es basen en diferents 
mòduls basculants amb tancament hermètic i perfileria d’alumini, 
sejallat amb silicona per la part exterior. Permet la seva obertura 
mitjançant un sistema motoritzat ja que es troba a una altura que 
impossinilita la seva obertura manual. Aquest sistema té un con-
sum en repós de 1,5W i en funcionament de 60W.

- Finalement, l’última capa és una façana ventilada amb panells 
de jaoles ceràmiques. Són plaques que es classifiquen en rajoles 
extrudides amb baixa absorció d’aigua segons la norma UNE-EN 
14411. Consta d’una subestructura de perfils verticals i mènsules 
d’alumini extrudit. S’utilitzen tres perfils diferents. Un muntant ver-
tical de secció 40x40mm i de trevassers dos perfils diferents; el 
primer són perfils d’arrencada i coronació i els segons la resta de 
travessers amb secció de 26x76mm.
L’elecció d’aquest sistema i sobretot d’aquest material és degut a 
la similitud en la materialitat i en la possibilitat d’una tonalitat clara 
que permeti destacar la pedra antiga.

- L’element d’unió entre les tres capes és la protecció solar. L’edifici 
té una orientació majoritaria de les seves façanes de est-oest i, en 
només en un cas, d’orientació sud (en la que no hi ha obertures). 
És per aquest motiu que la protecció solar es fa amb elements 
verticals de fusta de 50x150x4500 mm, que arrenquen en el tram 
final del mur de pedra i acaben per sobre de la cota de coberta, 
convertint-se en els elements de protecció enfront les caigudes, ja 
que la coberta és transitable. [Academic use only] 
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      DIMENSIONS MÀX.      1000 x 405x19,5 mm

        PES          12,5 kg

    CÀRREGA MITJA DE        6,28 kN

        TRENCAMENT

     PRESSIÓ DEL VENT      14,75 kN/m2

          EQUIVALENT
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Lameles fixes de perfils verticals de 
fusta de 50x150x1450 mm amb dues 
barres horitzontals d’acer inxocidable 
de Ø 30 mm per a protecció enfront 
de les caigudes

Finestres de mòduls basculants amb 
tancament hermètic. Vidre amb cambra 
d’aire 4/6/4.

Reconstrucció del mur de pedra de la 
muralla amb un gruix màxim de 80 cm

Muntants verticals amb secció de 
40x40 mm de la subestructura de la 
façana ventilada 

Perfils travessers de 26x76 mm collats 
als muntants verticals
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