MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
PACK SMARTT
Les qualitats i acabats del PACK SMART
es descriuen
n a continuació
ó:
TIPOLOGIA

Estàndard se
egons catàleg
g Smartliving.

FON
NAMENTACIÓ

Sabata corrreguda de forrmigó armat “in situ” compo
osada per una
a
base de fo
ormigó en ma
assa de 10cm
m de gruix, un
na sabata de
e
formigó arm
mat de 60x50cm
m i acer en ba
arres corrugad
des B500S amb
b
una quantia
a d’acer de 50kg/m³, i un
n sistema de fonamentació
ó
prefabricat de formigó arm
mat dissenyat especialmentt pera anivella
ar
el suport i re
ebre la peça tipus de l’esttructura de forma totalmen
nt
aplomada i separada dell terreny per ev
vitar transmissions d’humitatt i
condensacio
ons.

ESTRUCTURA

Peça tipus: Marc prefabrricat de formig
gó armat, form
mant un caixó
ó
obert de 1,2
2m d’ample, 6
6m de llarg i 3,04m d’alçàrria, y 22cm de
e
cantell alleu
ugerit. Acabat pintat de colo
or a escollir.
Peça porxo
o: Marc prefa bricat de formigó armat, formant caixó
ó
6m de llarg i 3,04m d’alçàrria, y 22cm de
obert de 1,2
2m d’ample, 6
e
cantell masssís. Acabat pin
ntat de color a escollir.
Peça paviment exterior: P
Peça de formig
gó armat, form
mant pavimen
nt
exterior de 1,2m d’ample
e i 6m de llarg
g, y 22cm de cantell massíss.
Acabat polit de la pròpia peça estructu
ural.
Aïllament de
e la peça: Aïlla
ament interior continu de l’envoltant de le
es
peces, ocultt en el cantell,, a base de 6+
+6cm de planx
xa de poliestirè
è
extruït + llana de roca mineral amb barrera de vapor,
v
a cara
a
superior i laterals, i 6+6cm
m de planxes de poliestirè extruït a cara
a
inferior.
Acabat exte
erior de la peç
ça: Tractamen
nt tapa-poros i massillat de la
a
superfície de
el formigó mé s dues capes de pintura pe
era façanes de
e
color a esco
ollir.
Escala: Esca
ala prefabrica
ada de formigó armat rec
colzada sobre
e
estructura principal.
p
Form
mada per grao
ons compensa
ats i superfície
e
escatada, polida
p
i rectific
cada amb masssilla. Acabat pintat de colo
or
a escollir am
mb pintura epo
oxy antilliscant..
Barana esca
ala: Barana m
metàl·lica de xapa
x
d’acer pera
p
pintar de
e
3mm de gru
uix. Muntants tu
ubulars i passa
amà continu fo
ormant un plec
c
de la pròp
pia xapa d’ acer. Acaba
at pintat am
mb una capa
a
d’imprimació i dues d’aca
abat d’esmalt sintètic. Color a escollir.

COBERTA

Coberta plana: Coberta p
plana no transsitable formad
da sobre suporrt
estructural, composada
c
p
per: aïllament interior
i
de Poliiestirè Expandiit
(EPS) i llana
a de roca miineral, de 12c
cm de gruix total (6+6cm));
lamina sepa
aradora geotè
èxtil de 300gr/m
m² a la cara exterior;
e
lamina
a
n
de Policlorurr de Vinil Flexib
ble (PVC-P) de 1,2 mm de gruix, segellat “in
situ” per sold
dadura entre peces i amb suport inferiorr de PVC ocullt
fixat directa
ament a l’estrructura. Acab
bat de grava de riu cante
ell
rodó de 40//60mm d’amp
ple. Inclou parrt proporcional de peces de
e
mantenimen
nt en cobertess amb instal·lacions.
Remat perim
metral de cob
berta: Remat perimetral de coberta amb
b
planxa d’ac
cer galvanitzatt plegada form
mant escopido
or amb goteró
ó
a tot el perím
metre de la co
oberta, acaba
at lacat color a escollir.

TERRASSA

Terrassa: Terrrassa plana tra
ansitable form
mada sobre sup
port estructura
al
composada
a per: aïllamen
nt de Poliestirè
è Expandit (EPS
S) de 12cm de
e
gruix; làmina
a separadora g
geotèxtil de 30
00gr/m²; làmin
na de Policloru
ur
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de Vinil Flexible (PVC-P) de
e 1,2mm de grruix.
Paviment: Là
àmina separa
adora geotèxtil de 300gr/m, acabat amb
b
paviment de llosa prefab
bricada de fo
ormigó>2,5cm de gruix amb
b
junta oberta
a i sense fixar, ssobre una base
e de XPS.
Remat perim
metral: Remat perimetral am
mb planxa d’ac
cer galvanitza
at
plegada forrmant escopid
dor amb gote
eró a tot el pe
erímetre de le
es
terrasses, ac
cabat lacat co
olor a escollir.
Barana: Ba
arana balcon
nera de vidrre formada per muntantts
40x15mm ca
ada 120cm, a
amb vidre transparent 5+5m
mm fixats amb
b
dos "U" linea
als de 20x15m
mm, 90-110cm
m d'alçada. Fix
xada a suporrt
estructural.
FUSTER
RIA EXTERIOR

Balconera: Fusteria
F
d’alum
mini marca KLIN
NE amb trenca
ament de pon
nt
tèrmic de RA
AL estàndard.
Vidre fusteria
a: Doble vidre
e amb càmera
a intermèdia de
d composició
ó
6/12/5mm.
Composició: Composició
ó d’obertures amb finestre
es fixes i una
a
balconera practicable
p
pe
er estança.
Tancamentss opacs: Tan
ncaments extteriors opacs amb pane
ell
“Sandwich” d’alumini am
mb aïllament in
nterior o pane
ells verticals de
e
formigó vist de 30cm d’am
mplada més l’a
aïllament interiior.
Persiana: Pe
ersiana enrotlla
able accionada a motor, a dormitoris.
d
Porta d’entra
ada: Porta d’e
entrada a l’hab
bitatge de fustteria d’aluminii i
vidre.

TANCAMENTS INTERIORS

Trasdossat: Trasdossat
T
form
mat por sube
estructura d’ac
cer galvanitza
at
autoportantt acabat amb
b una placa de
d guix laminat (46+15mm)).
Placa estàndard (N) a tottes les estance
es seques: sale
es, passadissos i
habitacions.. Placa hidròfu
uga (WA) en estances humid
des: banys.
Aïllament tra
asdossat: Aïlla
ament de llan
na mineral de 6cm de gruix
ix
entre guies. El gruix podrà
à veure’s mod
dificat en func
ció dels càlculls
energètics del
d conjunt de
e l’edifici. Que
edarà definit en el projecte
e
d’execució.
Envà: Envà de plaques de guix laminat amb estrructura d’ace
er
galvanitzat autoportant (15+46+15mm). Plaques de
e guix lamina
at
tipus estàndard (N) en zon
nes seques i tip
pus hidròfuga (WA) en zone
es
humides. Am
mb junta antii-vibracions a la base i pa
art superior de
e
l’envà.
Aïllament envà:
e
Aïllamen
nt entre plaq
ques de l’env
và amb llana
a
mineral sego
ons gruix de l’e
envà.
Cel ras: Cel ras continu d
de placa de guix
g
laminat, on
o dictamini e
el
projecte, co
onstruïts amb e
estructura d'ac
cer galvanitzatt TC de 47mm i
placa N-13 tipus
t
estàndard
rd (N) a peces no humides i tipus hidròfuga
a
(WA) a bany
ys. Reblert d’aïïllament entre guies amb llana mineral.
Revestimentt bany: Revestiiment a base de plaques laminades d'alta
a
pressió (HPL) model MAX Compact de la marca FUN
NDERMAX de 6
mm de gruix
x, color a esco
ollir segons mem
mòria gràfica adjunta.
a

FUSTERIA INTERIOR

Porta interio
or batent tipuss MONOBLOCK amb acaba
at lacat blanc
c,
n
de dimensio
ons 70-80cm d
de pas i >200c
cm d'alçada. Instal·lada en
bastiment de
d base de fusta. Inclou perns de 90x
x58mm d'ace
er
inoxidable i maneta tipus rroseta tubular d'acer inox.

PAVIMENT

Paviment de
e parquet lam
minat tipus EG
GGER. Col·loca
at sobre suporrt
estructural amb
a
làmina d
de polietilè expandit
e
no re
eticulat, d'alta
a
qualitat i cel·les
c
estanqu
ues. Acabat a escollir seg
gons memòria
a
gràfica adju
unta. Sòcol d
de fusta pinta
at en color blanc
b
de 7cm
m
d’alçada.
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SISTEMES

Electricitat: Instal·lació elèctrica bàsica
b
segon
ns Reglamen
nt
Electrotècnic
c de Baixa Tensió (REB
BT), oculta, d’electrificació
d
ó
elevada 9200W.
9
Com
mposada pels següents circuits: C 1
(il·luminació); C2 (preses)); C3 (cuina/fo
orn); C4.1 (ren
ntadora); C4.22
(rentavaixellles); C4.3 (term
mo elèctric): C5
C (bany i aux
xiliar de cuina))C7 (preses); C12 (bany i auxiliar de cu
uina);C10 (asse
ecadora); C144
(ventilació in
nterior); C13 (C
Climatització).
Il·luminació i mecanisme
es: Downlights rodons encasstats a cel rass,
marca Prolux LED 10W2
20W de color blanc. Mec
canismes tipu
us
BTCINO o sim
milar.
Estar-Menjad
dor: 1 interrup
ptor, 1 commu
utador, 6 endo
olls, 2 punts de
e
llum.
Cuina: 1 fo
orn elèctric, 1 campana elèctrica,
e
1 eq
quip de cuina
a
elèctric, 5 en
ndolls al taulel l, 4 downlights LED encastatss a cel ras.
Habitacions dobles: 1 inte
erruptor, 1 com
mmutador, 1 encreuament, 6
endolls, 2 punts
p
de llum i 2 downligh
hts LED encasstats a cel ra
as
davant de l’’armari (en ca
as d’haver-hi).
Habitacions individuals: 1 interruptor, 1 commutado
or, 3 endolls, 1
punt de llum
m i 2 downlig
ghts LED enca
astats a cel ras
r
davant de
e
l’armari (en cas d’haver-h
hi).
Banys: 1 inte
olls, 3 downlights LED encasttats a cel ras.
erruptor, 2 endo
Passadissos: 1 endoll i 4 do
ownlights enca
astats a cel ras.
Resta d’esta
ances: 1 interru
uptor i 1 punt de
d llum.
Exterior: 1 endoll
e
per a e
exteriors en el lateral d’una
a de les pece
es
prefabricades de formig
gó i una llum
minària de sup
perfície per a
exteriors cad
da 3 peces.
Fontaneria: Instal·lació de
e subministram
ment d'aigua re
ealitzada amb
b
tub de poliietilè reticulat (PE-X). Aïllam
ment tèrmic en
e canonade
es
d'aigua cale
enta i retorn d
d'aigua calenta format per camisa aïllan
nt
elastòmer de
d 25mm de
e gruix. Distrib
bució en arb
bre amb clau
u
d’abonat a l’entrada de ll’habitatge i una clau de loc
cal humit per a
cada estan
nça humida i tipus de can
nonada. S’inclou una presa
a
d’aigua pe
er a l’exterio
or en el late
eral d’una de
d
les pece
es
prefabricades de formigó .
ACS: Sistema
a generadors d'ACS amb acumulador
a
elèctric d'aigua
a
de 100l de capacitat.
c
Plaques sola
ars: Suport am
mb energies ren
novables per a la generació
ó
d'ACS amb sistema de pla
aca solar tèrmica instal·lat a la coberta de
e
l'edifici i acu
umulador. Ele ctro-bomba de
d recirculació
ó, acumulado
or
d'ACS i sup
ports per a plaques. Canonades perr fluids d'ace
er
inoxidable amb
a
camisa aïïllant de 25mm
m de gruix.
Climatització
ó: Calefacció
ó per radiado
ors elèctrics d'alumini
d
blanc
c
penjats en parets i radia
ador elèctric tovalloler a cada bany o
radiadors d'aigua
d
penja
ats en parets amb aporta
ació d'energia
a
mitjançant caldera a gas. Les potències, rendiments i
característiq
es poden variiar en funció dels
ques genèrique
d
càlculs de
e
projecte.
Ventilació: Sistema
S
de ven
ntilació segon
ns Codi Tècnic de l'Edificació
ó
composat per
p
aspiradors
rs mecànics per
p
a banys (1 per bany)),
extractor de
e cuina i siste
ema de micro
o ventilació incorporat a le
es
fusteries exte
eriors. Tubs de xapa galvanittzada de 90/110/125/135mm
m
de diàmetre
e, segons càlc
culs de projecte, i barret exte
erior a coberta
a
de xapa d’a
acer acabat la
acat de color blanc.
Sanejament: Instal·lació de xarxa de
d
sanejame
ent separativa
a
d'aigües plu
uvials i residua
als realitzada amb sistema de PVC fins a
l'arqueta siffònica, baixan
nts de 90/110
0/125/160mm de diàmetre
e,
col·lectors de 160mm de diàmetre i arqueta sifònica de
e

www.smartliving.cat

tel. 93 199 30 26
6

info@smartliv
ving.cat

400x400x400
0mm, segons c
càlculs de proje
ecte.
Telecomunic
cacions: Install·lació bàsica de telecomun
nicacions amb
b
presa de TV
V-ràdio, xarxa de dades i te
elefonia a la sala
s
d'estar de
e
l'habitatge i habitació prin
ncipal.
CUINA

Mobiliari: Mo
obiliari de cuin
na model ECO
O Küchen de NOLTE,
N
de fusta
a
laminada, compost
c
per cinc mòduls de 60cm d'a
ample, colors i
acabats a escollir segon
ns memòria gràfica
g
adjunta, tirador de
e
superfície estàndard,
e
gu ies de calaixxos amb amo
ortiment SILEN
NT
COMFORT, portes
p
amb a mortiment inte
egrat i sòcol amb
a
melanina
a
mat o brillan
nt, alçada de 150mm. Interiors laminats de
d color blanc
c.
Composició dels mòduls a
alts i baixos seg
gons distribució
ó de la cuina.
Taulell: Taule
ell de 60cm d'a
ample i aplac
cat de paret fin
ns alçada sota
a
campana i mobles alts, d
de fusta laminada. Color a escollir segon
ns
memòria grà
àfica adjunta.
Aigüera: Aig
güera model TEKAWAY STTYLO 1C/IN995
5 marca TEKA
A
d'una cubetta, inclou aixetta i vàlvula sifó
ó.
Electrodomè
èstics: Marca TTEKA, forn convencional HS 435
4 inox, placa
a
vitroceràmic
ca TT600, cam
mpana d'extrac
cció Teka mod
del TL1 62 inoxx.
integrada.

BANY

Lavabo: Moble de lavabo
o model BBOX de COSMIC su
uspès amb do
os
calaixos i la
avabo de resiina, ample 60
0/80/100CM, color
c
a escolliir
segons mem
mòria gràfica a
adjunta.
Mirall: Mirall de mides seg
gons projecte, encastat en paret enrasa
at
amb l'acaba
at de HPL o en
nrajolat.
Inodor: Inod
dor complet c
compacte ad
dossat a pare
et amb sortida
a
dual (inclou tassa, tapa i c
cisterna), model GAP de ROC
CA.
Plat de dutxa o banyera: Plat de dutxa acrílic amb fo
ons antilliscant i
joc de desg
guàs, model NEEO DAIQUIRI de
d ROCA, o ba
anyera acrílica
a
rectangular,, model EASY
Y de ROCA, mesures seg
gons projecte
e.
Aixeteria: Aixetes
A
de lav
vabo i de ba
any model L2
20 de ROCA i
columna de
e dutxa model VICTORIA de ROCA.
Accessoris: Accessoris de
e bany gamm
ma ARCHITECT de COSMIC
C
inclosos (p
porta-rotlles, 2 penjadors i tovallolerr). Mampare
es
transparentss fixes a dutxess i banyera.

SAFAREIG

Instal·lació pera
p
rentadora
a.
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MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
PACK SMARTT APARCAMEN
NT
Les qualitats i acabats del PACK SMART
APARCAMEN
NT es descriue n a
continuació:
ESTRUCTURA

Peça tipus: Marc prefabrricat de formig
gó armat, form
mant un caixó
ó
obert de 1,2
2m d’ample, 6
6m de llarg i 3,04m d’alçàrria, y 22cm de
e
cantell alleu
ugerit. Acabat pintat de colo
or a escollir.
Aïllament de
e la peça: Aïlla
ament interior continu de l’envoltant de le
es
peces, ocultt en el cantell,, a base de 6+
+6cm de planx
xa de poliestirè
è
extruït + llana de roca mineral amb barrera de vapor,
v
a cara
a
superior i laterals, i 6+6cm
m de planxes de poliestirè extruït a cara
a
inferior.

COBERTA

Coberta plana: Coberta p
plana no transsitable formad
da sobre suporrt
estructural, composada
c
p
per: aïllament interior
i
de Poliiestirè Expandiit
(EPS) i llana
a de roca miineral, de 12c
cm de gruix total (6+6cm));
lamina sepa
aradora geotè
èxtil de 300gr/m
m² a la cara exterior;
e
lamina
a
n
de Policlorurr de Vinil Flexib
ble (PVC-P) de
e 1,2mm de gruix, segellat “in
situ” per sold
dadura entre peces i amb suport inferiorr de PVC ocullt
fixat directa
ament a l’estrructura. Acab
bat de grava de riu cante
ell
rodó de 40//60mm d’amp
ple. Inclou parrt proporcional de peces de
e
mantenimen
nt en cobertess amb instal·lacions.
Remat perim
metral de cob
berta: Remat perimetral de coberta amb
b
planxa d’ac
cer galvanitzatt plegada form
mant escopido
or amb goteró
ó
a tot el perím
metre de la co
oberta, acaba
at lacat color a escollir.

PORTA DE GARATGE

Porta seccio
onal multilinea l de 40mm de
e gruix amb aïllament interio
or
d’espuma de
d poliuretà i amb juntes de
d goma antiipicadits, colo
or
interior ral 9010 i exterior rral 9016. Inclou tarja superio
or en el mateix
ix
panell de 20
00mm per ocu
ultar l’eix, man
neta i passador, kit premarc
c
en tub de 100x40x2mm la
acat en ral 90
006 i collat al formigó,
f
moto
or
de sostre ETT 1000E + Guia
a de cadena
a 3300mm, 2 emissores
e
de 4
canals i foto
ocèl·lula de mirrall per a interiiors.

TANCAMEN
NT POSTERIOR

Tancamentss exteriors opa
acs amb panell “Sandwich” d’alumini amb
b
aïllament intterior.

TANCAMENTS INTERIORS

Trasdossat: Trasdossat
T
form
mat por sube
estructura d’ac
cer galvanitza
at
autoportantt acabat amb
b una placa de
d guix laminat (46+15mm)).
Placa estàndard (N) a tottes les estance
es seques: sale
es, passadissos i
habitacions.. Placa hidròfu
uga (WA) en estances humid
des: banys.
Aïllament tra
asdossat: Aïlla
ament de llan
na mineral de 6cm de gruix
ix
entre guies. El gruix podrà
à veure’s mod
dificat en func
ció dels càlculls
energètics del
d conjunt de
e l’edifici. Que
edarà definit en el projecte
e
d’execució.

PAVIMENT

Paviment de formigó po
olit de la prò
òpia peça esstructural amb
b
segellat i farrcit de juntes e
entre peces de
e color similar. Sòcol de fusta
a
pintat de color
c
blanc, de 7cm d'allçada, col·loc
cat amb tac
cs
d'expansió i cargols.

SISTEMES

1 lluminària de superfície a
al sostre, de tipus fluorescèn
ncia estanca, 2
endolls i un interruptor.
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MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
PACK SMARTT EXTERIORS
Les qualitats i acabats del PACK SMART
EXTERIORS es descriuen a c
continuació:
MUR DE CONTENCIÓ

Mur de con
ntenció de te rres format pe
er disposició de
d rocalla pe
er
gravetat, pe
er fixar desnive
ell de talussos del
d terreny.

TANCAMEN
NT A CARRER

Tancament del carrer com
mposat d'una part baixa op
paca de mure
et
de formigó prefabricat fiins 80cm d'alçada i una part
p
superior a
escollir entre
e reixa o xapa
a plegada, de 100cm d'alturra, conforman
nt
un tancame
ent total de 18
80cm. Part sup
perior de la tanca amb reixa
a
plegada lac
cada de colorr a escollir disseny segons memòria gràfica
a
de qualitats exteriors adjun
nta.

PORTE
ES D’ACCÉS A
PARCEL·LA

Porta corred
dissa automatiitzada d'accés per a vehicles de 3 metre
es
de longitud
d mes porta per als viana
ants d'1 metre d’amplada
a,
conformade
es amb xapa p
plegada d'ace
er pintat.

EL·LES VEÏNES
REIXA
R
A PARCE

El tancament a parcel·le
es veïnes es composa
c
de reixa de tipu
us
"malla simple
e torsió", sense
e pintar, de 1,8
80m d'alçada.

PAVIMENT D’A
ACCÉS PER A
VEHÍCLES

Solera de fo
ormigó per a accés de ve
ehicles des de
el carrer fins a
l'habitatge, disseny segonss documentac
ció adjunta.

PAVIMENTS
P
D’A
ACCÉS PER A
PERSONES

Travesses de
e fusta ecolò
ògiques de pi tractades am
mb autoclau i
encastades en terreny na
atural amb rem
mat perimetrall de planxa de
e
ferro.
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MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
AMPLIACION
NS
Les qualitats i acabats de les
AMPLIACION
NS es descriue n a
continuació:

Ó ESTRUCTU RA
AMPLACIÓ
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
ESTRUCTURA
A es descriuen a continuació
ó:
CALAIX

Peça tipus addicional
a
incl oent estructura i interiors, ma
arc prefabrica
at
de formigó armat,
a
forman
nt un caixó ob
bert de 1,2m d’ample, 6m de
e
llarg i 3,04m d’alçària, y 22
2cm de cante
ell alleugerit. Inc
clou aïllamentts
trasdossats, pintura i parrt proporciona
al de instal·lacions. Acaba
at
exterior pinta
at de color a e
escollir. Inclou fonaments i co
oberta.

CA
ALAIX PORXO

Peça de po
orxo addicion al incloent, marc
m
prefabric
cat de formigó
ó
armat, formant caixó obe
ert de 1,2m d’ample, 6m de
d llarg i 3,04m
m
d’alçària, y 22cm de ca
antell massís. Acabat pinta
at de color a
escollir. Inclo
ou fonaments i coberta.

CALAIX PORXO PLANTA
PRIMERA

Peça de po
orxo addicion al incloent, marc
m
prefabric
cat de formigó
ó
armat, formant caixó obe
ert de 1,2m d’ample, 6m de
d llarg i 3,04m
m
d’alçària, y 22cm de ca
antell massís. Acabat pinta
at de color a
barana de viidre formada per muntantts
escollir. Inclou 5,4m de b
40x15mm ca
ada 120cm, a
amb vidre transparent 5+5m
mm fixats amb
b
dos "U" linea
als de 20x15m
mm, 90-110cm
m d'alçada. Fix
xada a suporrt
estructural. També
T
inclou c
coberta.

ÇA PAVIMENT
PEÇ

Peça addic
cional de form
migó armat, fo
ormant pavime
ent exterior de
e
1,2m d’amp
ple i 6m de llarrg, y 22cm de
e cantell massís. Acabat poliit
de la pròpia
a peça estructtural. Inclou mo
oviment de terres addiciona
al
per al fonam
ment i fonamen
nt.

AMPLACIÓ
Ó FUSTERIA EXTERIOR
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
FUSTERIA EXTTERIOR es desc
criuen a
continuació:
MÒDUL D
DE PERSIANA

Persiana ad
ddicional enro
otllable tipus “ALUTERMIC” accionada a
motor per a mòdul de fin
nestra de 1,20//2,40/5,60x2,60
0m, amb caixa
a
n
de persiana
a exterior i guie
es enrasades al pla de faça
ana. Es poden
agregar tantes com perm
meti la proposta
a.

MÒDUL DE TANCAMENT
OPAC

Mòdul addicional de ta
ancaments exxteriors opacs amb pane
ell
“Sandwich” d’alumini am
mb aïllament in
nterior o pane
ells verticals de
e
formigó vist de 30cm d’am
mplada més l’a
aïllament interiior.

PORTA
A D’ENTRADA

Porta d’entrada a l’hab
bitatge addicio
onal de fuste
eria d’alumini i
vidre en substitució d’un m
mòdul de finestra de 1,20x2,6
60m.
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AMPLACIÓ
Ó TANCAMEENT
INTERIOR
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
TANCAMENTT INTERIOR es d
descriuen a
continuació:
REVESTTIMENT BANY

M2 addicion
nal de revestim
ment a base de
d plaques lam
minades d'alta
a
pressió (HPL) model MAX
X Compact de
e la marca FU
UNDERMAX de
e
6mm de gruix, color a esco
ollir segons me
emòria gràfica
a adjunta.

AMPLACIÓ
Ó FUSTERIA INTERIOR
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
FUSTERIA INTERIOR es desc
criuen a
continuació:
PORTA

Porta interio
or batent tipu
us MONOBLOC
CK addicional amb acaba
at
lacat blanc
c, de dimens ions 80cm de pas i >200
0cm d'alçada
a.
Instal·lada en
e premarc de
e fusta. Inclou farratges
f
d'obe
ertura.

ARMARI

Joc de porttes corredissess per a espai d’armari, 260c
cm d’alçada i
amplada se
egons dissenyy. Acabat en melamina de
e color blanc
c,
guies i tirad
dors d’alumin
ni. Solament en
e habitacion
ns on hi hag
gi
projectat un
n espai per l’arrmari.

AMPLACIÓ
Ó INSTAL·LA
ACIONS
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
INSTAL·LACIO
ONS es descriu
uen a
continuació:
DIPÒSIT
D
D’AIGÜ
ÜES PLUVIALS

Dipòsit d’aig
gües pluvials so
oterrat en zona exterior de l’habitatge, de
e
15M3 de ca
apacitat. Incllou dues arquetes de reg
gistre, filtre de
e
partícules i pre-instal·lació
p
ó per a col·loc
cació de bom
mba per a reg
g.
Inclou excav
vació, connexxió amb la xarxxa de pluvials de
d l’habitatge
e,
muntatge i reomplert.
r

AMPLACIÓ
Ó CUINA
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ CUINA
A
es descriuen
n a continuació
ó:
MÒDUL DE CUINA

Mòdul addic
cional de mo
obiliari de cuin
na de 60x60CM
M, model ECO
O
Küchen de NOLTE
N
de fusta
a laminada i mateix
m
acabat escollit per la
a
resta de la cuina, compo
osat per mòdul baix (armari o calaixera)),
taulell, aplacat de paret i moble alt. Es
E poden agre
egar tants com
m
permeti la proposta.

ELECTRO
ODOMÈSTICS
OPCIONALS

Electrodomè
èstics opciona
als marca TEK
KA totalment integrats en e
el
mobiliari. Frig
gorífic CI 342 in
ntegrat en mo
oble columna, microones 2300
G inox. integrat en moble
e alt (o colum
mna en el cass que existeixi)),
rentavaixelle
es DW8 41 FI in
ntegrat en mob
ble baix amb porta
p
abatible
e.

ILLLA DE CUINA

Illa de cuina
a independen
nt de 150/210//304x90/120/10
00cm, mobilia ri
model ECO Küchen de N
NOLTE de fusta
a laminada co
omposada pe
er
mòduls baix
xos (armaris o calaixeres) més taulell la
aminat, mateix
ix
acabat esco
ollit per la resta
a de la cuina.
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MÒDUL COLUM
MA DE CUINA

Mòdul colum
mna per a mo
obiliari de cuina de 60x60X
X250cm, mode
el
ECO Küchen
n de NOLTE d
de fusta lamina
ada i mateix acabat
a
escolliit
n
per la resta de la cuina, distribuït en armaris
a
i calaixos. Es poden
agregar tants com perme
eti la proposta.

AMPLACIÓ
Ó BANYS
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ BANYS
S
es descriuen
n a continuació
ó:
MOBLE BBOX
X de COSMIC

Moble de lavabo suspèss amb dos calaixos
c
i lava
abo de resina
a,
ample 60/8
80/100cm, co
olor a escollirr segons memòria gràfica
a
adjunta.

MOBLE UNIK V
VICTORIA de
ROCA

Moble de lavabo suspè
ès amb dos calaixos am
mb tancamen
nt
esmorteït i lavabo integ rat de porce
ellana, ample 60/80/100cm
m,
color a esco
ollir segons mem
mòria gràfica adjunta.

INODOR

Inodor com
mplert compa cte adossat a paret amb
b sortida dua
al
(inclou tassa
a, tapa i dipòsi t), model GAP
P de ROCA.

PLA
AT DE DUTXA

Plat de dutx
xa acrílic amb
b fons antillisca
ant i joc de desguàs, mode
el
NEO DAIQUIRI de ROCA, mides segonss projecte. Inc
clou mampara
a,
mides segon
ns projecte.

BANYERA

Banyera ac
crílica rectang
gular, model EASY de RO
OCA, mesure
es
segons proje
ecte.

AIXETA
A DE LAVABO
COLUMN
NA DE DUTXA

Aixeta de lavabo model LL20 de ROCA.
Columna de
e dutxa modell VICTORIA de ROCA.

AIXETA DE BANYERA

Aixeta de banyera
b
mode
el L20 de ROC
CA, més KIT de
e dutxa STELLA
A
amb telèfon
n de dutxa.

A
ACCESSORIS

Accessoris de
d bany gamm
ma ARCHITECTT de COSMIC inclosos (porta
arotlles, 2 pen
njadors i tovallo
oler).

RADIADOR TOVALLOLER
1,76X0,51MTS

Radiador to
ovalloler elèctrric blanc, marrca IRSAP mod
del FLAUTO de
e
mides 1,76x0
0,51m.

RADIADOR TOVALLOLER
0
0,81X0,51MTS

Radiador to
ovalloler elèctrric blanc, marrca IRSAP mod
del FLAUTO de
e
mides 0,81x0
0,51m.

AMPLACIÓ
Ó APARCAM
MENT
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
APARCAMEN
NT es descriue n a
continuació:
A
APARCAMENT

Aparcamen
nt en edifici annex a l’h
habitatge per a 2 vehicle
es
composat per 5 mòdulls de 6,00x1,20m, 36,00m2 construïts, o
aparcament per a 1 vehic
cle amb 5 mò
òduls de 4,00x1,20m, 24,00m22.
Inclou porta d’accés secc
cional

PORTA D
DE GARATGE

Ml addicion
nal de porta de garatge seccional auttomàtica tipu
us
“HORMAN” acabat textura
ra SANDGRAIN
N o SILKGRAIN, RAL a escollir.
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AMPLACIÓ
Ó EXTERIORSS
Les especific
cacions d’AMP
PLIACIÓ
ontinuació:
EXTERIOS es descriuen a co
EXCAVACIÓ

M3 d’excava
ació addicion
nal, inclou tran
nsport de terre
es a abocado
or
autoritzat.

MUR DE ROCALLA

M2 de mur de
d rocalla add
dicional per co
ontenir les terres de l’exterio
or
de l’habitatg
ge.

MUR DE CONTENCIÓ

M2 de mur de
d contenció o soterrani de
e formigó arma
at, gruix màxim
m
40CM i 75Kg
g/m3 de quan
ntia de ferro, encofrat
e
amb panell fenòlic
c.
Inclou impe
ermeabilització
ó a 1 cara i drenatge en
e cas de se
er
necessari.

BARAN
NA EXTERIOR

M Barana de
d vidre add
dicional formada per muntants 40x15mm
m
cada 120cm
m, amb vidre
e transparent 5+5mm fixatss amb dos "U
U"
0cm d'alçada
lineals de 20
0x15mm, 90-110
a.

TANC
CA A CARRER

M Tancame
ent del carrerr addicional composat
c
d'una part baixa
a
opaca de muret
m
de form
migó prefabricat fins 80cm d'alçada
d
i una
a
part superio
or a escollir e
entre reixa o xapa plegad
da, de 100cm
m
d'altura, con
nformant un ta
ancament tota
al de 180cm. Part
P
superior de
e
la tanca am
mb reixa pleg
gada lacada de color a escollir dissenyy
segons mem
mòria gràfica d
de qualitats exteriors s'adjunta.

POR
RTA D’ACCÉS

M Porta corredissa auttomatitzada addicional
a
d'accés per a
vehicles de 3 metres de longitud mess porta per als vianants d' 1
metre d’amplada, conform
mades amb xa
apa plegada d'acer pintat.

REIXA A PARC
CEL·LES VEÏNS

M Reixa de
e tipus "malla
a simple torsió", sense pintar, de 1,80m
m
d'alçada.

PAVIMENT D’A
ACCÉS PER A
VEHÍCLES

M2 Solera de
e formigó per a accés de vehicles
v
des del
d carrer fins a
l'habitatge, disseny segonss documentac
ció adjunta.

PAVIMENTS
P
D’A
ACCÉS PER A
PERSONES

M2 Travessess de fusta eco
ològiques de pi
p tractades amb
a
autoclau i
encastades en terreny nattural.
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MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
PACK SMARTT PLUS
Les qualitats i acabats del PACK SMART
PLUS es desc
criuen a contin
nuació:

RENY
PACK TERR
Les qualitats i acabats del PACK TERRENY
ó:
es descriuen
n a continuació
ESTUDI TTOPOGRÀFIC

Estudi topog
gràfic comple
ert de la parc
cel·la per tal de obtenir la
a
informació necessària
n
perr la elaboració
ó del projecte.

ESTUDI GEOTÈCNIC

Estudi geotè
ècnic de la pa
arcel·la amb els sondeigs mín
nims necessariis
segons norm
mativa per a la
a correcte elab
boració del pro
ojecte.

PACK ESC
CALA
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats de l’apartat “Esc
cala” incloses a
la MEMÒRIA
A DE QUALITATSS SMART. Les
qualitats i ac
cabats del PAC
CK ESCALA es
descriuen a continuació:
OPC
CIÓ PARQUET

Revestimentt dels graons de la escala
a de formigó amb parque
et
sintètic laminat ídem cara
acterístiques i acabats delss del pavimen
nt
de la resta de
d l’habitatge..

OO
OPCIÓ FUSTA

Escala d'estructura tubula
ar metàl·lica conformada
c
amb una única
a
costella cen
ntral i graons v
volats de DM envernissat
e
i ba
arana de vidre
e
fixada mitjan
nçant botons m
mecànics als propis
p
graons i a l'estructura..

O OPCIÓ
Ó METÀL·LICA

Escala metà
àl·lica conform
mada amb un
na planxa ple
egada forman
nt
graons, i ba
arana amb mu
untant i passa
amà metàl·lic,, pintada amb
b
pintura antillliscant.

PACK FUSTTERIA EXTER
RIOR PLUS
Les qualitats i acabats del PACK
FUSTERIA EXTTERIOR PLUS ess descriuen a
continuació:
PORTA
A D’ENTRADA

Porta opaca
a d’entrada a l’habitatge panelada
p
d’alumini, gamma
a
premium, marca
m
KLINE m
model KL-225, amb pany i tancament
t
de
e
seguretat.

PACK FOR
RMIGÓ VIST
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats del capítol “PAVIIMENT” inclose
es
a la MEMÒR
RIA DE QUALITA
ATS SMART. Less
qualitats i ac
cabats del PAC
CK FORMIGÓ
uació:
VIST es descriuen a continu
PAVIMENT D
DE FORMIGÓ

Paviment de formigó po
olit de la prò
òpia peça esstructural amb
b
segellat i farrcit de juntes e
entre peces de
e color similar. Sòcol de fusta
a
pintat de color
c
blanc, de 7cm d'allçada, col·loc
cat amb tac
cs
d'expansió i cargols.
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PACK CONFORT
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats del capítol “SISTEEMES” incloses
a la MEMÒR
RIA DE QUALITA
ATS SMART. Less
qualitats i ac
cabats del PAC
CK CONFORT
ó:
es descriuen
n a continuació
SISTEMES

Climatització
ó: Sistema d’A
AEROTÈRMIA a escollir entre:
CONDUCTES
S: Sistema aire
e-aire per BOM
MBA DE CALOR REVERSIBLE +
FAN-COILS ocults a cel ras i distribu
ució per conductes per a
calefacció i aire condicion
nat, una unitat interior per planta.
i/o TERRA RA
ADIANT: Sistem
ma de calefacció a través del pavimen
nt
mitjançant conductes
c
perr terra radiant.
Un radiado
or elèctric to
ovalloler a ca
ada bany. Les
L
potènciess,
n
rendiments i característiq
ques genèrique
es de la maq
quinaria poden
variar en fu
unció dels càl culs del proje
ecte. Termòsta
at tipus NEST o
similar i reixe
es de impulsió
ó i retorn, d'aletes orientables horitzontalss,
acabat colo
or blanc o alum
mini.

PACK CUINA PLUS
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats del capítol “CUIN
NA” incloses a
la MEMÒRIA
A DE QUALITATSS SMART. Les
qualitats i ac
cabats del PAC
CK CUINA PLUS
ó:
es descriuen
n a continuació
CUINA

Mobiliari: Mo
obiliari de cuin
na model ECO
O Küchen de NOLTE
N
gamma
a
superior, de
e fusta lamina
ada, composa
at per sis mò
òduls de 60cm
m
d'ample, colors i acabats a escollir sego
ons memòria gràfica adjunta
a,
tirador de su
uperfície estàn
ndard, guies de
d calaixos am
mb amortimen
nt
SILENT COM
MFORT, portes amb amortiment integratt i sòcol amb
b
melamina mat
m o brillant, alçada de 150mm. Interio
ors laminats de
e
dels mòduls alts i baixos seg
color blanc.. Composició d
gons distribució
ó
de la cuina.
Accessoris: Organitzadorr de coberts i fons d'alum
mini per armarri
d’aigüera.
Il·luminació:: Lluminàries tiipus LED acab
bades en alum
mini integrade
es
en el moble amb convertiidor LED 12V/6
60W.
Taulell: Tau
ulell i aplaca
at Silestone de 2 i 1,2cm de gruix
ix
respectivam
ment. Aplacat al llarg de to
ot el taulell, alçada fins sota
a
campana i mobles alts. Color a esco
ollir segons me
emòria gràfica
a
adjunta.
Aigüera: Aig
güera inox. mo
odel TEKAWAY
Y BE 45 40 marca TEKA d’una
a
cubeta encastada en tau
ulell, inclou aixe
eta i vàlvula siffó.
Electrodomè
èstics: Marca BALAY, forn multifunció
m
3HB
B506XM, placa
a
d'inducció 3EB815LR de 60cm d'amp
ple i campana telescòpica
a
integrada model
m
3BT769X de 60cm d'ac
cer inoxidable 490M3/H.
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PACK BAN
NYS PLUS
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats del capítol “BANY
Y” incloses a la
a
MEMÒRIA DE QUALITATS SM
MART. Les
qualitats i ac
cabats del PAC
CK BANYS PLUS
S
es descriuen
n a continuació
ó:
BANY

Lavabo: Mo
oble de lavab
bo TECKSTONE BLOCK EVO
O de COSMIC
C
suspès amb
b dos calaixoss i lavabo de porcellana in
ntegrat, ample
e
60/80/100cm
m, acabat en fusta xapada
a o lacada. Colors
C
a escolliir
segons mem
mòria gràfica a
adjunta.
Inodor: Inod
dor complet c
compacte ad
dossat a pare
et amb sortida
a
dual (inclou tassa, tapa e
esmorteïda i ciisterna), mode
el MERIDIAN de
e
ROCA.
Aixeteria: Aixetes
A
de lava
abo i de ban
ny model ATLA
AS de ROCA i
columna de
e dutxa model EVEN-T ROUND
D de ROCA.

PACK EXTERIORS PLUSS
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats incloses a la MEM
MÒRIA DE
QUALITATS SMART EXTERIO
ORS. Les
qualitats i ac
cabats del PAC
CK EXTERIORS
PLUS es desc
criuen a contin
nuació:
TANCAMEN
NT A CARRER

A escollir entre:
Xapa d’ace
er plegat pinta
at: Tancamentt del carrer co
omposat d'una
a
part baixa opaca de mu
uret de formig
gó prefabricat fins a 80cm
m
d'altura i un
na part supe rior de tanca
a de xapa plegada d'ace
er
pintat, disse
eny segons memòria grà
àfica de qua
alitats exteriorrs
adjunta, de
e 100cm d'altu
ura, conforma
ant un tancament total de
e
180cm.
Xapa d’ACE
ER-CORTEN: Ta
ancament del carrer compo
osat d'una parrt
baixa opaca
a de muret de
e formigó preffabricat fins 80
0cm d'alçada i
una part sup
perior de tanca
a de xapa ple
egada d'ACER-CORTEN, amb
b
tractament d'òxid, dissen
ny segons me
emòria gràfica
a de qualitatts
exteriors s'ad
djunta, de 100c
cm de alçada
a, conformant un tancamen
nt
total de 180c
cm.

PORTE
ES D’ACCÉS A
PARCEL·LA

Xapa d’ACE
ER-CORTEN: Po
orta corredissa
a automatitzad
da d'accés pe
er
a vehicles de
d 3 metres d e longitud me
es porta per als
a vianants d' 1
metre de longitud, con
nformades am
mb xapa pleg
gada d'ACER
RCORTEN, am
mb tractamen
nt d'òxid, mate
eix disseny que
e la tanca de
el
carrer.

REIXA
R
A PARCE
EL·LAS VEÏNES

El tancament a parcel·le
es veïnes es composa
c
de reixa de tipu
us
“verja plega
ada”, lacada e
en color blanc
c, d’1,80m d'alttura.
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MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
PACK PORCELANOSA
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats dels apartats i ca
apítols
“Revestimen
nt bany, PAVIM
MENT, CUINA i
BANYS” inclo
oses a la MEMÒ
ÒRIA DE
QUALITATS SMART. Les qua
alitats i acabatts
del PACK PO
ORCELANOSA es descriuen a
continuació:
ENRAJJOLAT BANYS

Enrajolat am
mb peça de gres porcellà
ànic d'alta ressistència i fàc
cil
neteja i reomplert de be urada entre ju
untes, per a revestir parets i
terra. Marca
a PORCELANO
OSA i dimensió de la peça a escollir segon
ns
catàleg.

PAVIMENT

Substitució del
d revestime nt i paviment dels banys inclosos en la
a
MEMÒRIA DE QUALITATSS SMART per parquet la
aminat marca
a
PORCELANO
OSA a escollir ssegons catàleg
g, amplia selec
cció.

CUINA

Mobiliari de
e cuina: Mobi liari de cuina marca PORC
CELANOSA, de
e
fusta laminada, composatt per cinc mòd
duls de 60cm d'ample,
d
colorrs
i acabats a escollir. Com
mposició dels mòduls alts i baixos segon
ns
distribució de la cuina. Aig
güera 518204.
Taulell: Taule
ell i aplacat K
KRION de POR
RCELANOSA. Aplacat
A
al llarg
g
de tot el taulell, alçada fins sota campana i moble
es alts. Color a
escollir segons memòria grràfica adjunta
a.
Electrodomè
èstics: Marca Bosch, forn HB
BA512BRO, pla
aca d'inducció
ó
PUC631BB2E
E i campana telescòpica integrada de
e 60cm d'ace
er
inoxidable DHL585B.
D

ELECTRO
ODOMÈSTICS
OPCIONALS

Electrodomè
èstics opcion als, nevera, rentavaixelless i microone
es
BOSCH integ
grats.

BANY

Lavabo: Moble de ba
any a escollir entre els dos modells
PORCELANO
OSA segons ca
atàleg, ample 60/80/100cm, color a escolliir
segons catà
àleg.
Mirall: Mirall de mides seg
gons projecte
e, encastat a paret enrassa
at
amb l’enrajo
olat.
Inodor: Inod
dor complet c
compacte ad
dossat a pare
et amb sortida
a
dual (inclou tassa, tapa e
esmorteïda i cisterna), mode
el URBAN C de
e
PORCELANO
OSA.
Plat de duttxa o banyerra: Plat de dutxa
d
model ARQUITECT
A
de
e
PORCELANO
OSA, mides 1 20x80cm, o banyera mid
des 180x80cm
m,
mesures segons projecte.
Aixeteria: Aixetes de lavab
bo i bany mod
del HOTEL de PORCELANOSA
P
A
i columna de dutxa mode
el SMART de PO
ORCELANOSA.
Accessoris: Accessoris
A
de bany marca PORCELANOSA
P
A.
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MEMÒRIA
A DE QUALITA
ATS
PACK TÈCNIC
C
Les qualitats i acabats del PACK TÈCNIC
C
es descriuen
n a continuació
ó:

RÀMIC
PACK CER
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats del capítol “PAVIIMENT” inclose
es
a la MEMÒR
RIA DE QUALITA
ATS SMART i de
el
PACK PORCELANOSA. Les qualitats i
acabats PAC
CK CERÀMIC e
es descriuen a
continuació:
PAVIMENT

Paviment ce
eràmic a tot l''habitatge, ma
arca PORCELA
ANOSA, mode
el
a escollir seg
gons catàleg, format de pe
eça 60x120CM. Possibilitat de
e
triar una peç
ça imitació al parquet de fo
ormat 19/29x12
20cm.

PACK DOM
MÒTICA
Aquest pack
k substitueix less qualitats i
acabats de l’apartat “Il·lu
uminació”
incloses a la MEMÒRIA DE QUALITATS
SMART i del PACK CONFO RT. Les
qualitats i ac
cabats PACK D
DOMÒTICA es
descriuen a continuació:
SISTEMES

Mecanismess intel·ligents SSIMON 100, am
mb domòtica bàsica,
b
contro
ol
remot de porta de ga
aratge, persia
anes, llum de
e presència i
climatització
ó.

PACK TESLLA
Les qualitats i acabats PAC
CK TESLA es
descriuen a continuació:
SISTEMES

Equipamentt de plaques fo
otovoltaiques i bateries Tesla
a.
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