
Coberta inclinada amb un acabat format per
safates llargades de zinc, de 1,2m d'amplada,
sobre xapa grecada i taulers de fusta.

Canaló d'acer galvanitzat que recull l'aigua de
la coberta fins als baixants.

Remat superior de la coberta inclinada de la
claraboia, formada per xapa plegada

Paviment tècnic amb acabat de HPL, col·locat a
totes les plantes d'oficines per a permetre el
pas de les instal·lacions elèctriques i de
telecomunicació.

Trasdossat de pladur que assegura l'estan-
queïtat del mur de Pb, amb un canaló que
recull l'aigua que es pugui filtrar a través del
mur.

Acabat interior amb plaques de pladur
col·locades entre els pilars de la façana nord,
amb un acabat blanc, en contrast amb el color
fosc de l'acer dels pilars.

Fals sostre de plaques contínues de pladur
amb perforacions per a reduïr la reverberació
interior, col·locades cada 2,4m, amb una línia
de llum entre les plaques per destacar la
relació entre les dues façanes oposades.

Capes de grava compactada i formigó pobre
que serveixen de base del forjat de Pb.

Forjat sanitari realitzat amb el sistema
CUPOLEX, que assegura l'estanqueïtat de la Pb.
Ventilat a l'interior.

Zona de recollida d'aigua de pluja sota el
paviment de la plaça; permet retenir l'aigua,
emmagatzemar-la i/o evacuar-la poc a poc al
clavegueram.

Capes que asseguren la fermesa de la vorera.

Mur pantalla que permet l'excavació a la zona
propera al carrer i que rep les càrregues.

Fonamentació dels pilars interiors, en forma
de sabata correguda.

Pilars de formigó armat (col·locats cada 4,8m),
es troben enretirats de la línia de façana per a
crear una zona d'ombra.

Jàceres de formigó armat, soporten el forjat de
la P1 i condueixen la càrrega dels pilars de la
façana ventilada cap als pilars de Pb.

Jàcera de façana de formigó armat, recull la
càrrega dels pilars de la façana interior i la
condueix cap a les jàceres de formigó, i
posteriorment, als pilars de Pb.

Pletina d'acer que serveix d'anclatge dels pilars
de façana als elements de formigó de planta
baixa.

Forjat (de P1) col·laborant format amb una
xapa grecada, amb una secció total de 16cm. A
partir d'aquesta cota predomina la construcció
en sec.

Pilars tubulars rectangulars, reomplerts de
formigó i col·locats cada 1,2m.

Pilar de la façana interior, es tracta d'un pilar
compost de dos pilars tubulars d'acer (de
secció diferent) connectats a través d'unes
tubulars. S'aprofita el gruix de la càmara d'aire
de la façana per a situar-hi el pilar; al estar
compost es permet el pas per al manteniment.

Bigues d'acer que serveixen d'arriostrament
dels pilars de façana.

Jàceres d'acer que soporten el forjat de P2 i P3,
van de façana sud a façana nord. Col·locades
cada 2,4 m, i fixades als pilars amb unes unions
cargolades.

Forjat (P2 i P3) col·laborant format amb una
xapa grecada. Són els únics elements de
construcció humida que es troben per sobre
de la planta baixa.

Bigues d'acer sobre les que es recolza la
coberta.

Biguetes d'acer sobre les que es recolza la
claraboia.

TERRENY

ESTRUCTURA

FAÇANA
Façana vidriada modulada a 1,2m, alternant un
mòdul de vidre fixe i un mòdul mòbil - porta de
vidre.

Obertura inferior de la façana ventilada, amb
una reixa que impedeix l'accès de coloms i un
filtre de partícules.

Càmara ventilada entre els murs cortina de 62
cm d'amplada, permet pas per a manteniment.
Serveix per a preescalfar l'aire de climatització.

Part inferior de la façana vidriada, formada per
panells opacs modulats a 1,20m.

Mur cortina Cortizo modulat a 1,2m, amb
peces de 2,46m d'alçada; alternant mòduls
fixes i practicalbes, aptes per a neteja i
manteniment.

Mur cortina interior tipus Stick, modulat a
1,2m, vidriat (i practicable un si un no) en
l'altura lliure de les plantes, i amb peces
opaques entre plantes.

Lames per a control solar; impedeixen
l'entrada de Sol a l'estiu, i reflexen la llum cap
al sostre interior.

Passarel·la per a la neteja i manteniment.

Sortida d'aire de la càmara ventilada que
permet tancar/obrir segons la Tº d'aquesta.

Part inferior de la façana ventilada, permet
l'entrada d'aire i impedeix l'accès d'animals.

Façana ventilada Dekton amb acabat de
formigó ratllat. Plaques de 2,4x1,2m sobre una
subestructura de façana de perfils verticals
primaris i horitzontals on s'anclen les peces.
Les peces són resistents, es poden col·locar a la
part baixa de la façana sense problemes.

Obertures vidriades, no practicables en façana
nord, modulades a 1,2m. Ajuden a quadrar la
modul·lació vertical de la façana; creen un
mural de punts de llum interior/exterior.

Mur de façana nord, format per capes
modulades a 1,2m i de col·locació en sec.

Claraboia practicable que introdueix llum
natural a la zona més interior de les oficines.
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ACABATS INTERIORS
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