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1. Formigó de neteja 50 mm.

2. Solera de formigó armat in situ de 20 cm.

3. ESTERDAN 40 POL; làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no pro-

tegida tipus LBM-40-FP.

4. DANOPREN PR; planxa rígida d’escuma de polietirè extrudit (XPS) amb juntes 

perimetrals encadellades, de l’empresa Danosa. Utilitzem una placa de DANOPREN 

PR 100 de 10 cm de gruix.

5. Làmina impactodan de l’empresa Danosa de 5 mm de gruix.

6. Capa de morter resistent de 60 mm.

7. Acabat de paviment continu de microciment realitzat amb el sistema decor 

“microstil”, indicat per a paviments amb nivell de trànsit mig, d’espessor 3 mm.

8. Junta de dilatació Sikaflex AT-Connection.

9. Lluminària empotrada al paviment LED de Ø68 mm amb resistència a càrrega 

estàtica de 500 kg i una temperatura de contacte de >40ºC, de la casa iGuzzini.

10. Sabat correguda de 200x80 cm de formigó armat in situ.

11. Mur de contenció de formigó armat in situ de gruix 35 cm.

12. DANOPREN PR; planxa rígida d’escuma de poliestirè extrudit (XPS) amb juntes 

perimetrals encadellades, de l’empresa Danosa. Utilitzem la placa de DANOPREN 

PR 50 de 50 cm de gruix.

13. Full interior amb maó doradat col·locat a cantell de dimensions 290x140x90cm.

14. Placa ceràmica inclinada d’acabat de 2 cm de gruix.

15. Tub de drenatge de Ø 15 cm.

16. Llit de graves reciclades de cantos rodats de 16 a 32 cm.

17. Reomplert de terres.

18. Llit de graves reciclades de cantos rodats de 16 a 32 cm de 20 cm de gruix 

19. Llit de graves reciclades de cantos rodats de 8 a 32 cm de 10 cm de gruix.

20. Reomplert de sorra de sorra fina amb un gruix de 30 mm.

21. Paviment ceràmic antigel de la sèrie ARCADIA de color crema i de dimensions 

de 60x30x4 cm.

22. Dau de formigó in situ de 35x30x20 cm amb una platina d’acer inoxidable 

collada.

23. Lamela vertical fixe per la protecció solar de fusta tractada amb dimensions de 

50x150x5250 mm, acabat amb un caputxó d’acer inoxidable per la protecció als 

cops. Col·locació de dues barres d’acer inoxidable a la part superior de Ø 3 mm.

24. Finestres HERVENT de la casa Gravant. Mòduls basculants amb tancament 

hermètic amb un vidre amb cambra d’aire 4/6/4, perfileria d’alumini i sajellat amb 

silicona per l’exterior. Permet la seva obertura mitjançant un sistema motoritzat.

25. Formigó armat in situ de 15 cm de gruix.

26. Sistema de façana ventilada FRONTEK SUPER PLUS de plaques ceràmiques 

extrudides amb dimensions màximes de 405x1000x19,5 mm. Consta d’una sub-

estructura de perfils verticals i mènsules d’alumini extrudit. La cambra d’aire té una 

dimensió de 13,5 cm.

27. Remat amb xapa metàl·lica inoxidable de 2 mm de gruix.

28. Llosa de formigó armat in situ de 20 cm de gruix.

29. Capa de morter d’argila expendida per a la realització dels pendents amb un 

gruix màxim de 20 cm i un mínim de 5 cm.

30. Sistema de drenatge de dimensions de 60x1000x2000 mm.

31. Llit de graves reciclades amb cantos todats d’entre 8 i 16 mm de 10 cm de 

gruix.

32. Reomplert de sorra fina amb un gruix de 50 mm. 

33. Reomplert de terra per a substracte inferior de 250 mm de gruix.

34. Terra per a vegetació de 400 mm de gruix.

35. Vegetació no superior als 6 m d’alçada màxima.

36. Lluminària iRoll de suspensió de Ø240 mm LED de la casa iGuzzini.

37. Lamela verical fixe per la protecció solar de fusta tractada i unes dimensions 

de 50x150x4500 mm.

38. Congreny perimetral de formigó armat in situ de 22x80 cm per finalitzar el 

mur de pedra i permetre la col·locació de la fusteria.

39. Reconstrucció de l’antiga muralla amb les pedres extretes prèviament i amb 

un nou gruix màxim de 80 mm.

40. Sabata correguda de 200x80 cm de formigó armat in situ.
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