PROMOCIONA:

MEMÒRIA DE QUALITATS
RBLA. JOSEP ANTONI VIDAL, 21
1. Estructura: forjats amb xapa col·laborant i formigó armat. Pilars
metal·lics. Sostre sotacoberta amb bigues de fusta i panell
sándwich amb aïllament de 10 cm XPS, acabat amb teula àrab.

4. Tancaments Exteriors: finestres i balconeres corredisses i
practicables de la casa INDALSU (sèrie ‘DOMO 85 RTP RECTO
PANORAMICA’ i ‘DOMO 67 RPT’, respectivament), amb vidre de
càmera ‘aislaglass transparent guardiansun’ texturitzat.

2. Façanes: Sistema ‘ FCVAE ALU’ de fixació de plaques de
revestiment a façanes ventilades. L’aïllament està compost per
un panell semirígid de llana mineral hidrorepel·lent de 60mm
(model TERRA VENTO P4252 de la casa Ursa). La placa de
revestiment porcellànic blanc és de 90x45cm. Panell HPL a les
tribunes que sobresurten.

5. Tancaments Interiors: fusteria amb portes practicables i
corredisses llises, massisses model MALTA 100, de 40mm de gruix i
acabat amb laca RAL9003. Armaris amb portes practicables llises
de 19mm de gruix, acabat amb laca RAL 9003.
3. Coberta i Sotacoberta: sistema S.A.T.E de la casa WEBBER o
similar; de color blanc.

6. Divisòries Interiors: Envans interiors d’acer galvanitzat de 48mm,
amb aïllament de llana de roca de 40mm i dues plaques de
cartró-guix a cada costat.
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7. Revestiments – Parets i Sostres: parets exteriors de maó calat
de 13cm gruix. Parets divisòries entre habitatges i escala
formades per perfileria d’acer galvanitzat amb aïllament de llana
de roca de 40mm, dues plaques de plaques de cartró-guix a
cada costat, i una placa intermitja.

10. Cuina: Cuines equipades amb armaris de portes llises, de color
blanc i amb els tiradors integrats. El taulell i el frontal son de
Silestone, color a definir. Els elctrodoméstics que s’install·len a la
cuina son: Placa de cocció d’inducció, Forn elèctric, Microones
integrat, Campana extractora i Rentavaixelles.

8. Revestiments – Terres: paviment interior rígid de base mineral i
PVC. Color a definir. El sócol és de DM, acabat en lacat blanc.
Paviment exterior de balcons, terrasses, cobertes i façana
posterior de ‘GRES ARAGON’ model ‘URBAN BLANCO 60x30’.
Paviment zones comunes i escales comunitàries amb peces de
80x80 model ‘Himalaya’ de la sèrie ‘Argos’.

11. Banys: Moble de bany suspés, amb calaixos model HEIMA de
la casa ROCA o similar. Pica de porcellana blanca rectangular
sobre moble. Plat de dutxa blanc de resina. Aixeta termostàtica
per a dutxa model ‘CUADRO’ de la casa TRES. Inodor de
porcellana blanca, model ‘Meridian’ de la casa ROCA. Tovalloler
tubular elèctric amb termostat.
9. Revestiments – Banys: revestiment banys ‘suite’ amb peces de
pasta blanca 90x30 model ‘Marmorea Estatutario’. El bany
secundari amb peces de pasta blanca combinant els models
‘Next Glaciar Mate’ i ‘Glaciar Mate’.

12. Climatització i Aigua Calenta: Sistema de climatització amb
bomba de calor de la casa MITSUBISHI, amb distribució interior per
conductes. Sistema amb Bomba de calor per ACS amb
acumulació. El sistema incorpora un acumulador de 150-200 litres,
Model ‘NUOS’ de la Casa ARISTON, segons habitatge.

*QUALSEVOL DE LES QUALITATS PODRIA SER MODIFICADA AL LLARG DEL’EXECUCIÓ DE L’OBRA, PER EXIGÈNCIES TÈCNIQUES, COMERCIALS O DE SUMINISTRAMENT. EN QUALSEVOL D’AQUESTS CASOS ES SUBSTITUIRAN PER ALTRES DE QUALITAT SIMILAR, SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
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