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Fonaments i estructura: Fonamentació amb sabates aIllades i corregudes de formigó armat. Estructura

formada per murs, pilars i forjats reticulars de formigó armat, segons càlculs de projecte i segons normativa
vigent. Un pilar de la PB serà metal.lic per poder-lo integrar a les obertures d’alumini de la façana.
Murs de contenció exteriors de rampa i interiors del soterrani de formigó armat amb acabat del mateix
encofrat metal.lic.

Cobertes: Coberta plana transitable1 per tasques de manteniment, tipus invertida composta per: pendents

de formigó, doble làmina polimèrica impermeable, capa separadora geotèxtil, aïllament tèrmic amb plaques
rígides encadellades de poliestirè extruït de 10cm. de gruix2 (superior al que demana CTE), acabat amb grava
de riu de color gris. Certificat de garantia de 10 anys.

Capes coberta invertida

Façana3: La façana estarà formada des l’exterior a l’interior: Sistema d’aïllament tipus SATE compost de

aïllament de placa d’escuma rígida de poliestirè de 8cm de gruix i acabat amb malla de fibra de vidre allisada
amb llana i capes d’acabat (acabat granulat fi color blanc), paret de gero de 15cm de gruix, semi envà trasdossat
interior amb aïllament de llana de roca de 48mm de gruix i doble placa de guix laminat de 13mm.

Envans interiors: Envans de plaques de guix laminat sobre perfil d’acer galvanitzat, i aïllament interior amb
llana de roca de 48mm. (A les cuines i els banys la placa serà amb acabat hidròfug.) Acabat amb dos capes de
pintura plàstica de color blanc.

Paviments i revestiments: El paviment interior de l’habitatge serà amb parquet laminat (marca MEDFLOOR

col·lecció Stream Nature AC5). El paviment dels banys serà de gres porcellànic (PVP: 25€/m2), tipus C1 de
30x60. L’escala amb llosa de formigó, també es contempla amb peces del mateix porcel.lanic, inclou peces
especials per formació de graons. Les terrasses exteriors i porxos seran pavimentats amb gres porcellànic
antilliscant, tipus C3 (antilliscant especial per exteriors) de 30x60 del mateix color que l’interior.

El paviment del garatge serà de formigó vist polit amb helicòpter amb juntes de dilatació a tall de disc.
El paviment de la rampa d’accés al garatge serà amb formigó estampat.

Formigó polit

L’enrajolat dels bany serà amb gres(PVP: 20€/m2) de 20x60, a les zones que ho especifiquin els plànols. La
resta es pintarà amb pintura anti-humitat amb una capa base i dos d’acabat.
1 Garantia desenal de l’ impermeabilització de la coberta amb certificat emès per l’empresa col·locadora.
2
La normativa CTE l’aïllament de la coberta seria de 7cm de gruix, aquí es col·locarà 10cm, ja que considerem l’aïllament una prioritat
per l’estalvi energètic i la sostenibilitat.
3 Segons la normativa CTE l’aïllament de la façana seria de 5cm de gruix, aquí es col·locarà 8cm, ja que considerem l’aïllament una
prioritat per l’estalvi energètic i la sostenibilitat.

Tancaments exteriors: Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre de càmera tipus

Climalit. Color RAL gris fosc mate o brillant. Els sistema de tancament poden ser corredisses, batents o
oscilobatents segons descripció i mides del projecte executiu. Inclou persianes d’alumini del mateix color i amb
motor a les habitacions.
Mides aproximades de les obertures incloses:
Sala estar: 5.50mx2.40m ( part fixa de 2.50mx2.40 i corredissa de 3.00mx2.40)
Cuina: 1.50x1.00m
Habitacions: 0.90 x 2.10m ( l’habitació principal 1.80x2.10)
Banys: 0.60mx1.50m

Fusteria interior i exterior:

Porta d’accés a l’habitatge exterior de fusta IROKO vernissat amb mecanismes d’inox, pany de seguretat de tres
punts, tirador inox per la part exterior i maneta d’inox. interior mod QUIRON.
Portes interiors de pas batens o correderes, (dimensions segons plànols) de fusta lacades de color blanc o de
fusta de roure vernissat mate, amb manetes, guies i mecanismes d’alumini mod. QUIRON.
Inclou porta corredissa en bany de suite, la resta de portes es contemplen batents de 70 o de 80 segons els
casos.

Maneta i tirador mod. QUIRON

Armaris: amb buc interior laminat (acabat interior laminat tipus teixit o color llis) i portes exterior batents
lacades blanques o de fusta de roura vernisades. Interior format amb lleixes i barres per penjar. Inclou un armari
de de 1.50m. x 2.50m. amb tres portes a les dos habitacions de la planta superior.
El vestidor de l’habitació principal (2.40mx2.50m)està format per bucs sense portes amb estanteries i barres
per penjar i dos bucs interiors de 3 calaixos cadascun.

Serralleria:

Barana de l’escala: barots verticals+passamà metal.lic o xapa metal.lica de ferro pintat de color negre o color
blanc.
Porta garatge seccional de panell xapa metal.lica pintat de color gris.(3.00mx2.30m). Inclou motor i mecanisme
per obertura remota.
Porta exterior peatonal (tanca) de xapa metàl·lica de ferro corten, formada per una fulla batent i part fixa
amb bústia i punt de llum i amb pany de seguretat. (1.25mx1.20m)
Porta exterior per vehicle (tanca) de xapa metal.lica de ferro corten, formada per una fulla corredera de
ferro. Inclou motor i mecanisme per obertura remota.(3.00x1.20m)

Instal.lacions:

Instal·lació sanejament i evacuació: Xarxa separativa pluvial i fecal amb PVC, per tot l’habitatge amb arqueta
sifònica registrable a la sortida de la parcel.la. Es preveu un dipòsit de 1m3 soterrat amb bomba d’evaquació,
en el garatge per evaquació d’aigües pluvial de la rampa.
Es preveu sistema de ventilació forçada VMC simple fluxe autorregulable a tots els banys i cuina segons CTE.
Instal·lació elèctrica i telecomunicacions: Instal·lació elèctrica de il·luminació i força motriu, de nivell elevat
per tota la casa, complint el REBT i el CTE. Videoporter. Presses de telèfon, TV, i FM a la sala i a totes les
habitacions amb antena bàsica a la coberta.
No s’han valorat les lluminàries, només la instal.lació general de l’interior de l’habitatge deixant els punts de
llum a cada espai. No inclou cap tipus d’instal.lació exterior ni al jardí ni rampa ni a la zona d’accés.
Mecanismes: Un disseny senzill i minimalista en color blanc o antracita a escollir, mod. ZENIT de Niessen o
Play 27 de SIMON

Mecanismes model ZENIT de NIESSEN o 27 play de SIMON

Instal·lació d’aigua freda i calenta: La distribució d’aigua freda i calenta per tota la casa serà mitjançant canonades
de polietilè reticular, amb aïllament tèrmic a l’aigua calenta i amb claus de pas a cada zona humida i a cada
aparell sanitàri.
Sanitàris i aixetes: Sanitaris i lavabos marca ROCA amb models descrits al final de la memòria. Els plats de
dutxa tipus Terran de Roca o similars, fets a mida a tots els banys.
Sistema de calefacció: El sistema de climatització s’ha estudiat amb diferents opcions per tal de poder adaptar
l’habitatge a les necessitats del client:
Opció 1(inclosa en el preu): (Aire fred i calent + ACS electrica i plaques solars)
Sistema de producció de calefacció i aire condicionat mitjaçant conjunt de bomba de calor Inverter. Impulsió
amb conductes i reixes dins els cel rasos de l’habitatge.
Producció d’aigua calenta sanitària amb sistema d’acumulador electric 200l.+ circuit solar inclou plaques solars
coberta+acumulador, segons reglamentació de CTE.
Inclou tovallolers electrics en els banys
Opció 2 (inclosa en el preu): (Calefacció gas amb radiadors+ACS a gas i plaques solars+Preinstal.lació de
aire condicionat)
Sistema de producció de calefacció amb caldera de condensació de gas per alimentar sistema de radiadors de
superficie. Radiadors de superfície tamany segons càlculs tèrmics. Inclou tovallolers tèrmics en els banys
Producció d’aigua calenta sanitària amb caldera de gas i sistema d’acumulador + circuit solar inclou plaques
solars coberta + acumulador, segons reglamentació de CTE.
Inclou pre-instal.ació de conductes sota cel ras per bomba de calor.
Opció 3 (no inclosa en el preu): (Calefacció gas amb terra radiant+ACS a gas i plaques solars +
Preinstal.lació de aire condicionat)
Sistema de producció de calefacció amb caldera de condensació de gas per alimentar sistema de terra radiant
amb aïllament tèrmic, xarxa de tubs formant circuits a cada estància, inclou armaris de vàlvules de pressió a cada
pis.
Producció d’aigua calenta sanitària amb caldera de gas i sistema d’acumulador+ circuit solar inclou plaques solars
coberta+ acumulador, segons reglamentació de CTE.
Inclou pre-instal.ació de conductes per bomba de calor.
Equipament de cuina: Conjunt de mobiliari de cuina marca SANTOS amb acabat laminat color a triar, amb
portes i calaixos segons plànols. Conjunt de mobles alts, tipus columners amb portes d’armaris i portes per
integrar electrodomèstics (nevera, congelador, forn, microones..) Els electrodomèstics es preveuen per col·locar
integrats però no estan inclosos. Mobles baixos amb portes i calaixos (cassolers, cuberters, dispensador de
deixalles) segons detall de projecte.
Taulell sobre cuina de l’illa central i lateral de SILESTONE ( categoria 1) o similar de 2 cm. de gruix . La pica
d’acer inox. de 50x40 i aixeta de cuina.
Jardineria: L’anivellament del terreny amb la pendent actual de la parcel.la. No s’ha valorat el sistema de reg, ni
la il.luminació exterior del jardí ni la piscina. (L’acabat amb terra vegetal es valorarà com opció a part.)
Valla tancament de la finca ( carrer Lleida) mur formigó vist ( alçada mitja 1.20-1.50m) la resta de valla (mitjera)
s’ha valorat mixta de bloc vist (alçada aprox 0,80m) i amb tela metal.lica galvanitzada (alçada aprox 1,00m.)

El present document es facilita únicament a títol informatiu i el promotor es reserva el dret a
realitzar canvis en els acabats sempre amb qualitats iguals o superiors als especificats.

PLATS DE DUTXA FETS A MIDA

Mini

Ref. 855865...
Pack con espejo (mueble base, lavabo y espejo)
Conjunto de mueble base, lavabo de
sobremueble y espejo. Sifón incluido.

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa

Instalación de la grifería: En el lavabo
Lavabo / Agujeros para grifería: 1 Agujero en
el lado derecho

La solución de muebles más versátil para
espacios pequeños.

Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.

Material / Lavabo: Porcelana

154 Wenge texturizado

Medidas / Espejo / Altura (mm): 600
Medidas / Espejo / Anchura (mm): 10

155 Roble texturizado

Medidas / Espejo / Longitud (mm): 450
156 Arena texturizado

Mueble base / Combinación de puertas y
cajones: 1 Puerta
Mueble base / Estantes internos: 1
Mueble base / Estructura: Puertas
Mueble base / Sistema de apertura y cierre:
Puertas con autocierre amortiguado
Mueble base / Tipo de puerta: Batiente
Tipo de instalación: Suspendido

806 Blanco brillo

Medidas
Longitud: 450 mm.
Anchura: 250 mm.
Altura: 575 mm.

Opcional
813052001 Aplique LED 4W
816761001 Set de 2 colgadores para mueble

Dibujos técnicos

450

600
250
75
500

575

865 610 530
300

450
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Ref. 5A3K09C00
Mezclador monomando para lavabo con cuerpo liso, Cold Start
Mezclador monomando para lavabo con
cuerpo liso y enlaces de alimentación flexibles.
No incluye desagüe clic-clac. Apertura en agua
fría
Acabado: Cromado

Sencillamente actual, elegante y
sostenible. La serie forma parte de las
innovadoras colecciones de grifería Roca
que ofrecen apertura frontal en agua fría
para un mayor ahorro energético.

Ahorro de agua y energía
Apertura frontal en agua fría
Caudal (l/min a 3 bares): 5
Desagüe no incluido
Enlaces de alimentación flexibles incluídos
Lugar de instalación: Lavabo
Posición del tirador: Superior
Tipo de aireador: Coin slot
Tipo de cartucho: Cerámico
Tipo de instalación: De repisa

Dibujos técnicos

105

142

13º 91

M8
414

G 3/8"
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Ref. 5A2009C02
Mezclador monomando exterior para ducha con ducha de mano,
flexible de 1,50 m. y soporte de ducha articulado
Acabado: Cromado
Caudal (l/min a 3 bares): 8

Incluye

Lugar de instalación: Ducha
Posición del tirador: Lateral
Producto sostenible

5B9103C00 Ducha de mano con 1 función

Tipo de cartucho: Cerámico
Tipo de instalación: Mural

Sencillamente actual, elegante y
sostenible. La serie forma parte de las
innovadoras colecciones de grifería Roca
que ofrecen apertura frontal en agua fría
para un mayor ahorro energético.

Dibujos técnicos

150
max.166
min.134
G 1/2"
ø67,5
217
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
42
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Victoria Basic

Ref. 855852...
Unik (mueble base y lavabo)
UNIK - Conjunto de mueble base y lavabo de
sobremueble. Sifón no incluido. No incluye
patas ni grifería.
Forma lavabo: Cuadrado
Instalación de la grifería: En el lavabo
Lavabo / Agujeros para grifería: 1 Agujero en

El diseño funcional y la sencillez son el
rasgo común en todas las piezas de esta
colección que se adapta al espacio de
baño de forma rápida y sencilla,
aportando un diseño puro y neutro al
espacio de baño.

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
422 Abedul

el centro
Lavabo / Posición de la repisa: A ambos lados
Lavabo / Repisa integrada
Material / Lavabo: Porcelana
Mueble base / Combinación de puertas y
cajones: 2 Cajones
Mueble base / Estructura: Cajones
Mueble base / Sistema de apertura y cierre:
Cajones con cierre amortiguado
Tipo de instalación: Suspendido, Suspendido
con patas

423 Cedro
806 Blanco brillo

Medidas
Longitud: 800 mm.
Anchura: 460 mm.
Altura: 565 mm.

Opcional
816413001 Conjunto de dos patas opcionales
816760001 Toallero lateral para mueble
816761001 Set de 2 colgadores para mueble
816819409 Caja organizadora
816820409 Caja organizadora

Dibujos técnicos

805
460
565

865

610 530 300
785
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