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muntants d'acer U 70x60 mm
fusteria d'acer oculta casa CORTIZO
vidre simple + xapa perforada tipus TRAMEX

MUR CORTINA EXTERIOR

pilars 20x10 cm de xapa de 10 mm, formigonats
tub 8x30 cm de xapa de 8 mm recobert de pladur ignífug
pilars 8x8 cm de xapa de 8 mm recobert de pladur ignífug
jàceres façana 35x60 cm de formigó armat
pilars pb 30x40 cm de formigó armat
fonamentació de sabata correguda

ESTRUCTURA PRINCIPAL 1

"reixeta" + filtre de partícules, entrada d'aire a la càmara
religa auxiliar tipus TRAMEX
brise soleil TAMILUZ
sistema tancament/obertura sortida d'aire de la càmara

FAÇANA VENTILADA

bigues d'acer laminat IPE 220
panell OSB de 3 cm de gruix
xapa "oemga" + aïllament
acabat de safates de zinc
canaló de xapa plegada

COBERTA LLEUGERA

muntants 100X70mm i travessers 120x50 mm tipus STICK
fusteria d'alumini casa CORTIZO
vidre doble + làmina baixa emissiva
panell opac tipus CORTIZO amb aïllant tèrmic

MUR CORTINA INTERIOR

pilars 30x10 cm de xapa de 10 mm, formigonats
riostres d'acer laminat IPE 300
mur pantalla de 32,5 cm de formigó armat

ESTRUCTURA PRINCIPAL 2

paviment flotant acabat HPL, registrable
formigó armat 14 cm de gruix
xapa col·laborant
jàcera d'acer laminat IPE 300
fals sostre continu 2,5 cm, de pladur perforat

FORJAT

mènsules xapa d'acer 5 mm de fixació estructura primària
perfil 10x6 cm amb ales laterals vertical, de xapa d'acer 5 mm
perfil horitzontal d'acer casa DEKTON
plaques 25 mm DEKTON acabat gris, ratllat vertical

MUR CORTINA CARRER

aïllament 5 cm de llana de roca
canals/muntants U 5x4,5 cm estructura cartró-guix
cartró-guix 15 mm amb acabat hidrófog a una cara (ext)
aïllament sonor 5 cm llana de roca
cartró-guix 13 mm acabat pintat blanc

TANCAMENT INTERIOR

secció
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