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Fonamentació, 
estructura, façana 
i coberta

la fonamentació s’executarà mitjançant sabates i murs de contenció 
de formigó armat i s’adequarà a les especificacions definides en 
l’estudi geotècnic a realitzar.

estructura de formigó armat amb forjats alleugerats i/o llosa de 
formigó. 

el revestiment exterior estarà format per una façana ventilada, 
formada per peces ceràmiques de gran format, i una estructura 
portant d’alumini,  combinarà amb un panell arquitectònic de formigó 
disposant d’aïllament continu per l’exterior del tancament, eliminant 
qualsevol tipus de pont tèrmic composat per panells ceràmics blancs 
combinats amb imitació a fusta. 

l’aïllament tèrmic serà de llana de roca i/o de poliuretà projectat, 
adossat al tancament exterior amb un extradossat de cartró-guix a 
l’interior.

Coberta plana invertida transitable constituida per morter de ciment 
en formació de pendents, làmina impermeabilitzant, geotèxtil, 
aïllament tèrmic i acabat final amb grava.

la fusteria exterior estarà formada per finestres i balconeres 
d’alumini lacat bicolor tipus monoblock amb ruptura de pont tèrmic, 
oscil·lobatents i amb envidrament doble tipus climalit, amb persianes 
enrotllables de lames d’alumini amb aïllament tèrmic.

Per tal d’aconseguir major estalvi en consum l’envidrament es realitza 
amb vidre doble CliMalit, format per un vidre baix emissiu cap 
a l’interior de l’habitatge i cambra d’aire amb gas argó, millorant 
el coeficient de transmissió tèrmica del vidre fins un 40%, evitant 
condensacions, efectes de paret freda i amb un important estalvi 
energètic per l’usuari.

Fusteria 
exterior



envans

les separacions entre habitatges seran de maó foradat doble enguixat 
amb 15 mm a cada costat i extradossat autoportant de guix laminat, 
amb aïllament tèrmic i acústic de llana mineral a l’interior en ambdues 
cares.

les divisions de separació dels habitatges amb zones comuns seran 
de maó foradat doble enguixat amb 15 mm a cada costat i extradossat 
autoportant de guix laminat, amb aïllament tèrmic i acústic de llana 
mineral a l’interior cap al costat de l’habitatge.

les divisions interiors de separació entre les diferents estances estaran 
formades per envans de guix laminat de doble placa a cada costat i 
aïllament tèrmic i acústic de llana mineral a l’interior.

Fusteria 
interior

Porta d’entrada a l’habitatge cuirassada, lacat en blanc per l’interior i 
acabat en fusta per l’exterior, amb 3 punts d’anclatge i espiell.

Portes interiors de pas lacades en blanc.

armaris encastats modulars batents, amb portes lacades en blanc amb 
tiradors metàl·lics, estructura i interior folrat de tauler de melamina 
tipus tèxtil, amb barra metàl·lica per penjar roba i balda maleter.

Paviments

el paviment es realitzarà amb paviment de gres imitació fusta de 
primera qualitat amb acabat a escollir.

els sòcols seran de gres de primera qualitat.

els paviments de banys i cuines s’executaràn amb gres de 1º qualitat, del 
mateix acabat que el resta de l’habitatge.

aïllament acústic anti impacte, a tot el paviment de tots els habitatges.

els paviments de les terrasses s’executaràn amb gres per exteriors.

revestiments

Pintura plàstica llisa de paraments horitzontal i verticals amb la 
possibilitat de personalitzar entre diferents colors.

enrajolat amb peces de gran format en cuines, opció 
personalitzable.

enrajolat amb peces de gran format en banys, amb possibilitat 
d’elecció entre diferents acabats.

Cel ras de guix laminat en tot l’habitatge.
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instal·lació de
ventilació

instal·lació de  
gas i calefacció

Videoporter electrònic de primera qualitat.

Mecanismes elèctrics de 1a qualitat de la marca schneider o similar de 
color blanc.

antena de televisió col·lectiva amb sistema de teledistribució, instal·lació 
centralitzada predissenyada de diferents canals que permet la 
introducció de diferents canals via satèl·lit. 

Preses de senyal de tV i telèfon a tots els dormitoris, la cuina i sala 
d’estar.

tota aquesta instalació es realitzarà amb cumpliment del reglament de 
telecomunicacions en vigor.

Calefacció mitjançant caldera de condensació individual de gas natural.

sistema de calefacció invisible realitzat mitjançant terra radiant 
per canonada d’aigua i termòstat programable digital amb control 
independent de temperatura per zones, proporcionant un confort total 
degut a la absència de focus massa calents.

sistema de panells solars per l’aprofitament de l’energía solar tèrmica 
per pre-calentament d’aCs.

instal·lació d’aire condicionat en distribució interior de tots els 
habitatges a base de col·locació de conductes per aire de fibra de vidre 
de secció rectangular, amb reixetes d’impulsió i reixetes de retorn 
d’alumini extruït o similar, línia d’alimentació i unitats climatitzadores i 
condensadores exteriors i interiors, totalment acabat.

es planteja un sistema de ventilació mecànica individual. Cadascun 
dels equips es trobarà connectat a coberta mitjançant un 
conducte individual, es garanteix que no es produeixin molèsties o 
descompensacions de la instal·lació en cadascun dels habitatges.

l’entrada d’aire als habitatges es garantirà mitjançant la incorporació 
d’un sistema de microventilació.

sortida de fums independent per la campana extractora de cuina.

electricitat,
telefonia i tV

sanitaris

aparells sanitaris de porcellana vitrificada de primera qualitat color blanc.

al bany principal plat de dutxa antilliscant de gran format, amb aixeta 
monocomandament. lavabo suspès amb sifó vist cromat.

en el bany secundari banyera de xapa d’acer, amb aixetes de 
monocomandament.

la instal·lació interior de l’habitatge de fontanería es realitzarà amb 
conductes de PeX.



soterrani
Garatge

Mobiliari
de cuina

Cuina equipada amb mobles alts i baixos de gran capacitat de tauler 
estratificat blanc brillant, taulell de silestone o quars de primera qualitat 
i totalment equipada amb electrodomèstics de la marca siemens d’alta 
gama incloent un forn, un microones, una placa d’inducció, un frigorífic, 
una campana extractora, una rentadora i un rentavaixelles. 

la porta d’entrada al garatge disposarà d’una cèl·lula fotoelèctrica 
exterior i interior, amb obertura automàtica amb comandament a 
distància.

garatge acabat en formigó polit.

instal·lació de sistemes ventilació, extracció de CO, i de detecció i 
protecció contra incendis.

elements
comuns

Portal de disseny d’avanguarda amb paviment de gres porcellànic de 
primera qualitat. Paraments verticals decorats amb un revestiment 
vinílic, mirall i pintura.

il·luminació dels elements comuns disposarà de detectors de presència i 
lluminàries led, el que permetrà un gran estalvi en el consum d’energia 
elèctrica.

ascensors elèctrics d’última tecnologia, molt silenciosos, amb accés des 
del garatge a totes les plantes de l’habitatge. dimensions d’acord amb 
normes d’accessibilitat, amb portes telescòpiques automàtiques d’acer 
inoxidable, alarma i servei de telefonia.

Piscina desbordant per adults amb il·luminació nocturna submergida i 
ampli solàrium comunitari amb zones verdes

Urbanització privada tancada i dotada amb rampes d’accés per 
minusvàlids.

Claus mestres de zones comuns

Zones verdes comunitàries amb especies d’arbòries de baixa demanda 
hídrica.

Zona de joc de nens, amb paviment de seguretat.
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es tracta d’un edifici d’habitatges dissenyat per a obtenir la màxima 
eficiència i garantir un baix consum energètic, que afavoreix l’ús 
racional de l’energia i alhora té cura del medi ambient, la qualitat i el 
confort climàtic dins dels habitatges.

el vidre al ser baix emissiu aconsegueix evitar pèrdues d’energia 
calefactora cap a l’exterior gràcies a la seva baixa emissivitat amb el 
corresponent estalvi econòmic. això es produeix donat que els vidres 
estan tractats amb capes de plata, que es de tots els metalls, el de més 
baixa emissivitat. d’aquesta manera al hivern s’aconsegueix retenir la 
calor en el seu habitatge i a l’estiu s’impedeix que entri la calor.

el gas argó en la cambra d’aire de les fusteries, aconsegueix una major 
eficiència tèrmica que l’aire entre els vidres, d’aquesta manera actua 
com un aïllant afegit, mantenint l’interior aïllat de les temperatures al 
hivern i a l’estiu.

els detectors de presència en zones comuns, lluminàries de led i la 
connexió independent per plantes son un efectiu sistema que evita 
consums en il·luminació innecessaris.

tot això suposa també un gran estalvi en la factura de calefacció i llum 
degut als aïllants del seu habitatge que amplien el confort de la seva llar.

Qualificació 
energètica 

nOta: 

durant el desenvolupament del projecte, la direcció facultativa per motius tècnics o 
administratius es reserva el dret d’efectuar algunes modificacions en distribucions, 
dimensions, superfícies i materials, sense que això suposi disminució en la qualitat dels 
materials.





www.airesdesantcugat.com

Imatges no contractuals i merament il•lustratives subjectes a modificacions per exigències d’ordre tècnic, jurídic o comercial de la direcció facultativa o autoritat competent. Les infografies de les façanes, elements comuns i la resta d’espais son orientatives 
i podran esser objecte de variació o modificació en els projectes tècnics. El mobiliari de les infografies interiors no esta inclòs i l’equipament dels habitatges serà l’indicat a la corresponent memòria de qualitats.

Comercialitza

reserva la teva cita a:

Carrer ramón Mas 58
sant Cugat del Vallès
t. 689 52 09 43

dilluns a divendres
10:00 a 14:00 
15:00 a 19:00
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