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Colònia Arquers 
Un turisme alternatiu mitjançant la recuperació de la Colònia Arquers

Alex Marin + Eduard Olesti
MArQ ETSAV 
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01 – Connector/Tapeta per a juntes de policarbonat, d’alumini, de la casa AKYVER de la casa 
IRPEN.
02 – Placa de policarbonat, de 10 parets. 32mm de gruix. Model AKYVER de la casa IRPEN.
03 – Pilar de suport per a encavallada metàl·lica. Perfil tubular Ø12mm.
04 – Abraçadora metàl·lica per a suport de placa de policarbonat.
05 – Xapa plegada d’alumini, 2mm. Protecció de cantonera.
06 – Platina metàl·lica dins de llinda, suport per a pilar d’encavallada.
07 – Xapa plegada d’alumini, 5mm. Suport per a placa de policarbonat.
08 – Abraçadora de juntes verticals de peces de policarbonat.
09 - Placa de policarbonat, de 10 parets. 50mm de gruix. Model AKYVER de la casa IRPEN.
10 – Corretges estructurals. Perfil rectangular d’acer, 100x50x5mm
11 – Barra de triangulació estructural. Perfil tubular massís, Ø20mm.
12 – Cordó estructural. Perfil rectangular d’acer, 70x50x5mm.
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01 – Xapa d’alumini plegada, peça de suport per a coronament de coberta.
02 – Xapa d’alumini plegada, 5mm. Coronament de coberta.
03 – Marc d’acer prefabricat per a finestres zenitals en coberta.
04 – Placa de policarbonat, de 10 parets. 50mm de gruix. Model AKYVER de la casa IRPEN.
05 – Estructura tubular corbada per a obertura de finestres zenitals en coberta.
06 – Perfil tubular Ø40mm per a suport de motors d’obertura de finestres zenitals.
07 – Motors d’obertura de finestres zenitals.
08 – Xapa d’alumini plegada, peça de suport per marc d’acer prefabricat per a finestres zenitals 
en coberta. 
09 – Tirant metàl·lic secundari. Ø10mm.
10 – Peça d’unió per a tirants metàl·lics.
11 – Tirant metàlic primari, Ø20mm.

01 – Xapa d’acabat metàl·lic per a tester de tancament d’hivernacle.
02 – Premarc d’ancoratge per a fusteria metàl·lica.
03 – Fusteria metàl·lica Soleal PY, de la casa Technal.
04 – Platina d’acer per a rejuntament de perfils UPN 300.
05 – Perfil estructural UPN 300.
06 – Perfil estructural rectangular, 100x200x5mm.
07 – Platina d’acer, 300x300x10mm, ancorat a paret per a suport de perfils estructurals.
08 – Llistó de fusta 80x40mm per a ancoratge de guia corredissa.
09 – Guia corredissa per a fusteria metàl·lica abatible i plegable, model Ambial de la casa Technal.
10 – Fusteria metàl·lica abatible i plegable, model Ambial de la casa Technal.
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Vista axonomètrica
 i detalls constructius de la nau de policarbonat


