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1. COBERTA

1.1 Policarbonat ArcoPlus 626 de 6 capes, amb tractament IR
1.2 Perfil reforçat d’alumini anoditzat
1.3. Corretja de fusta c.80cm de dimensió 9cm x 22cm
1.4 Estructura del canaló de llistons de fusta
1.5 Perfil de tancament desmontable d’alumini anoditzat 
1.6 Chapa de zinc quarts de 0’65 mm d’espessor
1.7 Làmina de nòduls d’alta densitat tipus delta amb funció 
drenant.
1.8 Peça de remat de chapa de zinc amb formació de goteró
1.9 Llistó de fusta per la formació de pendent
1.10 Perfil d’acer galvanitzat en L per a la subjecció del canaló
1.11 Tap d’estanqueïtat
1.12 Encavellada de manganella de fusta existent
1.13 Estor reflectant
1.14 Mur de maó de pam i mig amb matxons existent
1.15 Entramat lleuger de fusta per al trasdossat
1.16 Aïllament de llana mineral e:8cm

2. FAÇANA

2.1-2.2-2.3 Plafó lleuger multicapa autopor-
tant de:
2.1 Panell interior de cartró-guix e=1,5cm
2.2 Aïllament de llana mineral. e=8cm
2.3 Panell de composite de fiboci-
ment EURONIT e=15cm de dimensió de 
1200x2500mm.
2.4 Subestructura horitzontal per a la subjec-
ció del deployé
2.5 Pletina d’acer inox. per a la subjecció de 
la subestructura horitzonal del deployé
2.6 Planxa de xapa estirada (deployé rom-
boidal) d’alumini anoditzat amb obertures 
de 62x25mm de dimensió 1200x2500mm. 
Transparència frontal del 28% i 2,92kg/m2

2.7 Porta industrial basculant amb subestruc-
tura d’acer i acabat de vidre de doble capa

3. FONAMENTS

3.1 Paviment de formigó polit
3.2 Formigó alleugerit que alberga el terra 
radiant
3.3 Serpentí de terra radiant
3.4 Aïllament XPS e=8cm
3.5 Solera de formigó armat e= 20cm
3.6 Film de polietilè
3.7 Làmina bituminosa geotextil
3.8 Sub-base granular compactada e=20cm
3.9 Micropiloti per al recalçament dels fona-
ments existents
3.10 Formigó de neteja
3.11 Terreny existent
3.12 Segellat asfàltic
3.13 Poliestirè expandit
3.14 Sabata correguda
3.15 Panot 20x20x4cm
3.16 Capa de morter de ciment
3.17 Capa de morter de regularització
3.18 Espera 

COBERTA DE ZINC amb junta alçada CANALÓ DE ZINC e: 1.10

FAÇANA DE DEPLOYÉ

1.17 Panell interior de cartró-guix e=1,5cm
1.18 Pòrtic d’acer de nova construcció. HEB 300
1.19 Forjat col.laborant de 6+6
1.20 Biga de fusta laminada del forjat prefabricat 
20x0,75cm cada 80cm
1.21 Fusteria lluernari de policarbonat practicable 
d’alumini anoditzat
1.22 Actuador del sistema motoritzat d’obertura
1.23 Llistó de fusta de 20x5cm de subjecció i anclat-
ge del premarc del lluerani de policarbonat
1.24 Vidre de doble càmara amb ruptura de pont 
tèrmic
1.25 Fusteria lluernari de vidre practicable d’alumini 
anoditzat
1.26 Perfil C d’acer galvanitzat per a subjecció i an-
clatge del premarc del lluernari de vidre

 Safata de junta alçada

A. Coberta de junta alçada
B. Goteró
C. Recolzament de fusta
D. Canaló de zinc
E. Estructura del canaló
F. Banda de solape

Perfil “femella” fixat amb 
patilles “mascle”

Un espai es crea 
automàticament que 

permet la dilatació 
lateral

Junta alçada 
d’angle

Junta alçada de 
doble engatillat
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