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Evolució del projecte

DETALL COBERTA
Esc.1/5Detall secció C-C’

Evolució de l’espai principal I coberta I estructura
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projecte

Esbós idea principal del projecte

DETALL COBERTA
D01. Escopidor de xapa d’acer e=2mm
D02. Mur mitgera de blocs de formigó armat de dimensi-
ons 190x190x390mm
D03. Canaló de xapa d’alumini plegada e=2mm de 
250x150mm, pendent 1%, amb impermeable bituminós
D04. Peça angular d’acer per la subjecció del guix laminat 
atornillada als montants
D05. Aïllant de llana de roca e=40mm
D06. 2 plaques de guix laminat, amb làmina d’alta densi-
tat tipus Tecsound SY
D07. Peça angular d’acer per suport del canaló
D08. Baixant de PVC de diàmetre=110mm
D09. Subestructura de perfi ls quadrats d’acer galvanitzat 
per la subjecció del trasdosat interior
D10. Panell sandwitch de xapa d’alumini e=2mm i llana 
de roca e=60mm
D11. Travesser tipus Jensen VISS TVS per cobertes obli-
qües o similar de b=60mm h=50mm

D12. Regulador d’alçada per la subjecció del travesser 
atornillat al montant
D13. Montant tipus Jensen VISS TVS per cobertes 
obliqües o similar de b=50mm h=85mm amb tapeta 
h=30mm per marcar la verticalitat
D14. Regulador d’alçada per la subjecció del montant 
atornillat a l’encavallada
D15. Vidre simple 5+5
D16. Travesser tipus Jensen VISS TVS per cobertes obli-
qües o similar de b=60mm h=50mm
D17. Pistó elèctric per obertura de fi nestres en sostre ti-
pus GEZE
D18. Finestra abatible de dimensions 150x270cm amb 
vidre simple 5+5
D19. Xapa d’alumini e=2mm atornillada als travessers
D20. Aïllament de llana de roca e=30mm
D21. Làmina impermeable
D22. Sellat elàstic
D23. Panell de fusta tractada per l’exterior

D24. Aïllant de llana de roca e=40mm
D25. Peça d’acer per la subjecció del panell de fusta
D26. Canaló de xapa d’alumini e=2mm 
D27. Xapa d’acer plegada e=4mm de 200x100mm, 
pendent 1%, amb impermeable bituminós
D28. Baixant de PVC de diàmetre 90mm
D29. Aïllant de llana de roca e=50mm
D30. Xapa d’alumini plegada
D31. Angular d’acer
D32. Encavallada de perfi l cuadrat pintat de blanc amb 
pintura intumescent de canto=70mm A=14,4cm2 
e=6cm
D33. Diagonal encavallada de perfi l cuadrat pintat de 
blanc amb pintura intumescent de canto=350mm
D34. Perfi l cuadrat pintat de blanc amb pintura intumes-
cent de canto=70mm A=14,4cm2 e=6cm
D35. Pilar de perfi l tubular d’acer de diàmetre exte-
rior=12cm


