
15 16 17 18 19 20 21

1

14

30 3329

2728 26 24 23 22

10 11 12 132 3 4 5 6 7 8 9

343231

25

38

39

40

41

42

35

36

37

Llegenda
1 : Forjat llosa massisa e:20cm
2: Formigó de pendents.
3: Làmina impermeable.
4: Capa d'aillament de poliestirè extrudit.
5: Capa de graves.
6: Mur de totxanes.
7: Coronament de façana amb planxa preformada d'alumini anoditzat.
8:Placa penjada de lames horitzontals copiant l'estil de les finestres del
mercat existents.
9: Perfil vertical d'alumini.
10: Mènsula d'alumini.
11: Cambra d'aire
12: Aillament poliestirè extrudit e: 4cm
13: Capa d'enguixat interior.
14: Canaló existent de recollida d'aigües de la coberta del mercat.
15: Coberta de teules arabs solapades.
16: Panell sandvich de fusta i aillament de poliestirè extrudit.
17: Corretges de ferro existents del Mercat.
18: Encavallades existents de ferro i pintades de negre.
19:Projecció metxons de maó massis on recolzen les encavallades.
20: lluminària suspesa "berlino" de la marca Iguzzini.
21:Sistema de lames horitzontals existents de protecció solar
22: Formigó de farciment.
23: Pletina de remat.
24:Estintolament de doble perfil metàl·lic IPN 160 mitjançant regates a
banda i banda.
25: Cinta de neopré.
26: lluminària encastada "easy" de la marca Iguzzini.
27: Falç sostre de deployé.
28: Dintell de la porta de l'ascensor peça en "U" armada i amorterada
29: Fulles exteriors de la porta corredera de l'ascensor.
30:Fulles interiors de la porta corredera de l'ascensor.
31:Aillament poliestirè extrudit e:4 cm
32:Tub del terra radiant.
33:Junta de dilatació entre els forjats del mercat i el de l'edifici annex
34:Paviment continu lliscat amb resines epoxi
35:Pletina de remat de la façana ventilada.
36: Porta antiincendis d'accés a la estació transformadora desde l'exterior.
37:Zòcol de gres vermellòs.
38:Creueta UPN 100 amb angle a bisell de 30º
39:Mecanisme de porta corredera format per una guia de perfil doble
d'alumini i unes rodes montades sobre coixinets de boles.
40:Porta corredera de la zona de escombraries formada amb el mateix
perfil que la façana.
41:Pilar metàl·lic de perfil rectancular de 120x60x6mm
42:Connexió de la llosa massissa amb el mur pantalla existent.

Seccions Constructives

Encontre mercat amb edifici annex e 1:20

Façana Carrer Enric Granados e 1:20

Façana Carrer de l'Endavallada  e 1:20
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