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E02 Dau de Pedra 60 x 60 cm amb un rebaix

circular al centre per a l'encaix del pilar.

E03 Solera de formigó armat. e=20cm

E04 Pilar de ferro colat buit. Ø=220mmm e=25mm

E05

Jàssera de platines reblades

Platines d'unió de les jàsseres als pilarsE08

Tirant rodó de ferro
E09

Voltes cilíndriques rebaixades recolzades

sobre jàsseres construïdes amb dos fulls de

rajola

E10

ESTRUCTURA (E)

E13 Biga de coberta de fusta

E14 Corretges de coberta de fusta

E01 Sabata de fàbrica de maó. 120 x 120 x 90 cm

E11 Envanet de fàbrica de maó

E12 Maó gran format amb capa de compressió de

formigó

E07

Mur de càrrega de paredat ordinari

COBERTA (C)

C01

C02

Panell "sandwich" compost de: panell superior

d'aglomerat hidròfug, nucli aïllant de

polistireno extruído i tauler OSB inferior

D8  L'ENVOLUPANT

alçats interior i exterior

AL VOLTANT

Tractament de la permeabilitat per a l'habilitació

de la nau tèxtil de la colònia Viladomiu Vell

Ana Ferrer  Adrian López
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I04

canaleta perimetral de recollida d'aigua existent

E06 Brancals i llindes de maó massís

Plaques asfàltiques tipus "onduline" baix

teula per a impermeabilització de coberta

C03 Teula corba reutilitzada

C04
Canaló d'acer

C05 Cadenes de pluja per a evacuació d'aigües

pluvials

F01

FAÇANA (F)

Panell "sandwich" compost de: panell superior

d'aglomerat hidròfug, nucli aïllant de

polistireno extruído i tauler OSB inferior

F03 Perfilería d'acer de suport de malla verda.

Veure detall Façana Verda

F04 Malla de simple torsió

F05
Cable d'acer galvanitzat

F06
Tensor d'acer galvanitzat

Fu1

FUSTERIES (Fu)

Fusteries d'acer a base de perfils laminats

en fred de serralleria per a fusteries

metàl·liques. Planta baixa, portes dobles

Fu2 Fusteries d'acer a base de perfils laminats

en fred de serralleria per a fusteries

metàl·liques. Planta primera, finestres

abatibles

Fu3 Lluernari practicable d'acer amb sistema

d'obertura automàtic

P01

PAVIMENTS (P)

Terratzo sobre morter

INSTAL-LACIONS (I)

I02 Plaques de senyalització d'instal·lacions

contra incendis i sortides d'emergència

I03 Safata metàl·lica per al pas de instal·lacions

I04 Lluminària existent

I05

I01 Extintor portàtil contra incendis

I07

Lluminària recol·locada

I06

Sistema d'extinció automàtica d'incendis

sistema de detecció automàtica d'incendis
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Fu3

Reutilitzat

Obra nova
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F07 Perfil d'acer galvanitzat hincat al sòl
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