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Fase 1 : Enderroc de les façanes, lluernaris del 
pati i particions interiors.

Fase 2 : Ascensor
Fase 3: Passeres, noves fusteries i instal.lació 
elèctrica.

Fase 4: Grades, paviment i lluernaris.

Llegenda constructiva

La primera actuació que es farà per a l’adequa-
ció del pati interior serà l’enderroc de les fa-
çanes del pati interior, juntament amb les lames 
metàliques i les finestres. També s’hauran d’en-
derrocar els lluernaris existents, netejar les 
capes de impermeabilització i repicar el formigó 
de pendents de la coberta del pati. A més, s’en-
derrocaran algunes particions interiors i subs-
titur-les per les noves.

El següent pas serà la col.locacó de l’ascensor.
El tipus d’ascensor escollit és un ascensor Hi-
dràulic. A diferència dels ascensors convencio-
nals, aquests són més econòmics i tenen l’aven-
tatge d’ocupar un espai reduït, i la flexibilitat 
de la col.locació de la sala de màquines, que, 
en el nostre cas, anirà a la sala de sota les 
escales. Una altre raó per la qual hem escollit 
aquest tipus d’ascensor és per la limitació de 
l’altura. L’ascensor oleodinàmic té poc recorre-
gut superior, ja que no és necessari que el seu 
motor sigui en el punt més elevat. I per últim, 
la utilització de fluid hidràulic de gran rendi-
ment fant que sigui un ascensor de baix consum 
elèctric. 

La següent fase serà la construcció de les pas-
seres que es col.locaran a ambdós costats i al 
llarg dels dos patis. El suport estructural de 
les passeres anirà, per una banda soldat al nou 
pilar i per altra banda s’hauran de repicar els 
maons per anar a buscar el pilar existent. A més 
es col.locaran les noves fusteries i la nova ins-
tal.lació elèctrica. 

Finalment, l’últim pas serà la construcció de 
les grades, que necessitaran d’una nova estruc-
tura que anirà subjectada al mur existent. L’es-
tructura de les grades és a base de costelles 
de fusta col.locades cada metre i lligades amb 
travessers transversals.  
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Llegenda constructiva

26 Fases de construcció. Adequació de l’espai interior   

Perfil IPE 220.
Xapa grecada d’acer inoxida-
ble MT-60, e= 0.8 mm.
Forjat colaborant in situ 
format per una llosa masissa 
de formigó tipus HA-25 i ma-
lla electrosoldada de 15x15 
cms i e= 6 mm.
Paviment de microciment
Perfil tubular d’acer de 
40x40 cm. 
Xapa d’acer amb capa d’im-
primació i pintat color 
blanc.
Malla de cables d’acer in-
oxidable  de “X-TEND”, an-
clada a la barana.
Passamà de pletina d’acer 
e=15 mm. 
Il.luminació interior LED 
model “UT Spot” de FLOS.
Finestra corredera d’alumi-
ni amb vidre doble i cambra 
d’aire.
Cortina enrotllable “Banda-
lux”.

Perfil tubular d’acer quadrat 80.8.
Perfil d’acer “LN” 80.8.
Xapa metàl·lica e:2 cm fixada mecàni-
cament a perfil “LN” 80.8
Perfil “L” 80-50-6.
Malla de cables d’acer inoxidable 
tipo “X-TEND” , anclada al perfil “L” 
80-50-6
Pletina d’acer 25x5 mm.
Vidre senzill fixat a base d’adhesiu 
de muntatge.
   

Muntant de fusta tricapa de pi 
de 50x 50 mm a un intereix de 
100 cm.
Travesser de fusta tricapa de 
pi de 50x50 mm.
Tauler de  virutes de fusta 
“OSB” de 50x100 cm. 
Acondicionament tèrmic. Cale-
facció a base de terra radiant 
de la casa “DAIKIN”, Rotex Mo-
nopex, a base de plaques amb 
“tetons” per a la correcta col.
locació en sec dels conductes 
multicapa de polietilè reticu-
lat d’alta densitat deixant una 
separació entre ells d’entre 10 
i 12 cm,format espiral.
Vidre laminat translúcid amb 
revestivent antilliscant, e=2 
cm. 
Xapa metàlica e=1 cm. fixada me-
cànicament a forjat existent.
Perfil metàl.lic UPN. 140 soldat 
a IPN 400 existent.
Estrep d’ala exterior d’acer 
galvanitzat. 
Escaire d’acer galvanitzat de 
40x50x30 mm. 
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