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• Façanes
Fabrica de maó ceràmic cara-vista, en diferents tons i / o combinat amb altres materials segons disseny 
de projecte, arrebossat interior, aÏllament i extradossat de plaques de guix laminat amb aÏllament termo-
acústic.

• Fonamentació i Estructura

• Cobertes

Fonamentació, contenció de terres i estructura de formigó armat, segons normativa vigent.

Coberta plana no transitable amb pendents, impermeabilització, aÏllament tèrmic i acabat amb grava.

Cobertes planes transitables acabades en pavimentació per a exteriors.

• Divisions interiors
Separació entre habitatges i zona comuna formada per fàbrica de maó ceràmic, extradossat amb panell 
prefabricat de guix laminat amb aÏllament tèrmic-acústic interior.

Envans interiors d’habitatge de guix laminat amb aÏllament termo-acústic.

• Paviments i Enrajolats
Paviment laminat flotant, en interior d’habitatges (saló, dormitoris, vestíbul i passadís), Col·local sobre lamina 
anti-impacte amb sòcol, a joc amb el paviment laminat flotant.

Paviment ceràmic de primera qualitat, en cuines, banys.

Paviment ceràmic per a exteriors en terrasses i estenedors.

Enrajolat de peces ceràmiques de primera qualitat en banys.
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• Fusteria Exterior
D’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic amb sistema de ventilació per micro-oberturas s/normativa.

Sistema d’obertura abatible, oscil·lobatent o corredissa segons estances.

Mòdul compacte de persiana d’alumini lacat amb aÏllament tèrmic injectat incorporal a la fusteria en saló i 
dormitoris. Motorització de persianes a la balconera del saló.

Envidrament doble amb càmera d’aire forman! un conjunt d’altes prestacions tèrmiques i acústiques.

• Fusteria Interior
Porta blindada en accés a habitatge, amb acabat lacat en blanc, ferramentes de seguretat cromades, tirador 
exterior i espiell òptic.

Portes de pas amb fulla plana amb entrecarrers horitzontals, acabat lacat en blanc i ferramentes de penjar 
cromades.

Les portes de pas de vestíbuls a saló i cuina portaran part de vidre.

Armaris modulars de fulla plana amb entrecarrers horitzontals, acabat lacat en blanc, amb balda maleter i 
barra de penjar segons estances.

lnstal·lació de calefacció mitjançant caldera de gas natural d’alta eficiència energètica, per a producció 
mixta de calefacció i suport a la instal·lació d’aigua calenta sanitària.

Radiadors d’alumini amb vàlvules termostàtiques als dormitoris i termòstat-programador digital al saló. 
Radiadors tovallolers als banys.

lnstal·lació de climatització mitjançant conductes al saló i dormitoris. Bomba fred / calor tipus “inverter” amb 
qualificació energètica A plus o superior.

• Calefacció i climatizació

• Aigua calenta sanitària
lnstal·lació de panells solars pera producció d’aigua ca lenta sanitària, amb suport de caldera individual de 
gas.
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lnstal·lació elèctrica d’acord amb Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Mecanismes elèctrics de primera qualitat.

lnstal·lació de telecomunicacions en habitatge (telefonia bàsica, telecomunicació per cable i xarxa digital de 
serveis integrats) amb preses al saló, dormitoris i cuina.

Videoporter a l’accés principal.

Punts de llum amb lluminàries d’exterior a les terrasses.

Presa addicional elèctrica tipus estanc a les terrasses.

• Electricitat i Telecomunicacions

• Aparells sanitaris i aixetes 
Aparells sanitaris (lavabo, bidet i inodor) de porcellana vitrificada en color lanc.

Dutxa acrílica extra-plana al bany dormitori principal i banyera d’acer esmaltat al bany secundari, s/tipologia 
d’habitatge.

Aixetes monocomandament a la banyera, dutxa, lavabo i bidet. Termostàtica en columna de dutxa al bany 
principal amb dutxa i ruixador circular.

Moble suspès amb lavabo al bany principal. Lavabo mural al bany secundari. Miralls als banys.

Punt d’aigua addicional a les terrasses.

Punts d’aigua ca lenta per a rentadora i rentavaixelles.

• Qualificació energètica

La present qualificació d’eficiència energètica, merament informativa, té caràcter provisional i esta subjecta a modificacions 
en fase de projecte.

C
Consum

d'energia

B
Emissions  
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Parets a l’interior d’habitatges, inclòs cuina, en plàstic llis color suau.

Sostres a l’interior d’habitatges en plàstic llis blanc.

• Pintura 

La il·luminació de portals i distribuïdors de plantes es realitzarà amb LED i sensors de moviment.

Portals pavimentats en pedra natural i / o artificial o gres, amb estora encastada i decorats amb miralls, 
materials nobles (fusta i / o pedra) i pintura.

Paviment d’escales, replans en pedra natural i / o artificial o gres.

Paviment en zones comuns a l’exterior de gres / pedra artificial / soleres formigó combinades amb zones 
enjardinades.

Paviment en trasters i garatges de formigó remolinat.

• Zones Comuns i urbanització

Cuina moblada, amb mobles alts i baixos en blanc.

Taulell de material compacte amb volta a la zona frontal entre mobles.

Aigüera d’acer inoxidable sota taulell d’un si amb aixetes monocomandament.

Electrodomèstics: Forn elèctric i microones, placa de cocció d’inducció, campana extractora telescòpica.

• Mobiliari de cuina

Ascensors amb cabina segons normativa d’accessibilitat. Il·luminació e cabina mitjançant leds amb apagada 
automàtica programable quan la cabina es troba en repòs. Terres de cabina en mateix material que els 
portals.

Al garatge, ventilació, detecció i control de monòxid de carboni, protecció contra incendis i il·luminació 
d’emergència, complint normativa.

Pre-instal·lació per a recàrrega de vehicles elèctrics segons normativa vigent.

• Instal·lacions especials 


