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MATERIALITAT

Aquest edifici pretén ser un edifici simbòlic de la zona, amb 
representacions de les seves formes i materials.
Després d’un estudi de la tipologia de construcció de la zona, 
es detecten aquests magatzems típics de la zona, que consten 
d’un sòcol de pedra per tal d’assentar-se en el terreny, i una 
construcció lleugera de fusta de la zona.

El projecte participa d’aquesta dinàmica i materialitat.
El sòcol que contindrà el pàrquing, estarà format per gabions 
de pedra, material extret de la mateixa excavació de l’obra, ja 
que ens trobem en una zona formada per roques sedimentàries.

La part superior de l’edifici estarà formada per fustes locals, 
avet, tractades diferents depenent del seu ús.
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1. Coberta de Xapa d’alumini anodizat en fosc amb junta 
alçada
2. Taulelr de fusta de 30mm
3. Rastells de fusta de 50mm
4. Càmara ventilada de 50mm
5. Membrana elastomérica bituminosa

7. Acabat de xapa d’alumini plegada amb goteró.

10. Bigueta de fusta laminada 200*500mm
11. Herratge SRP
Aquest sistema d’anclatge permet fixar elements sobre elemts 
de soport de fusta o formigó.
L’element està format per acer galvanitzat S250GD+Z275.

8.Lluminària Mini Light Air, casa Iguzzini
9. Jàcera de fusta laminada d’avet 200*600mm
S’obtenen encolant seccions horitzontals de fusta entre si, la 
direcció de la veta se situa en el sentit longitudinal.    
Aquest tipus dèlements permeten salvar llums de més de 20m 

12. Pilar de fusta laminada d’avet de 400*300mm

13. Acabat interior. Tauler de fibra de fusta de 22mm amb 
barrera de vapor de paper Kraft per la part exterior.

14. Aïllament de Llana mineral de 200mm

15. Tauler de fibra de fusta de 22mm

16. Membrana de façana oberta a difusió

17. Subestructura de fusta de 200mm

18. Rastell de fusta de 50mm

19.  Càmara ventilada de 50mm

20. Rastell de fusta de 50mm amb una tira de EPDM per pro-
tegir el rastell.

21. Acabat exterior. Taulons de fusta 5/10/15/20*160mm.
Fusta local d’avet tractada amb carbonitzat i posterior aplicat 
d’oli natural per preservar la capa externa.

22. Paviment interior ceràmic de 20mm

23. Base de morter de ciment de 20mm

24. Sistema de terra radiant en morter de 60mm

25. Membrana separadora

26. Aïllament térmic i acústic de 30mm

27. Forjat reticular de 270mm

28. Perfils tubulars mode de barana

29. Tancament de façana del pàrking amb sistema de Gabions 
reomplerts amb les pedres extretes de la própia excavació.
Aquest tipus de façana permet una ventilació constant passiva 
del aparcament.

30. Acabat de paviment de formigó en massa pulit de 30mm

31. Perfil UPN 30 subjectat amb anclatge mecànic directamet 
al forjat.

32. Solera de formigó armat de 200mm

33. Làmina impermeable de polietiré termisejada de 4mm

34. Base de graves 200mm

35. Sabata correguda del mur  on es recolzen els gabions.

36. Base de formigó de neteja de 100mm

6. Element de caixa prefabricat LIGNATURE.
    Amb aïllament tèrmic a l’interior.
    Unió amb llengüeta
   Amplada de 1000mm, Alçada 320mm longituds fins a 16m.
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