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(il·luminació
(rentavaixell
C7 (preses);
(ventilació in
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400x400x400
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Mobiliari: Mo
laminada, c
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superfície e
COMFORT, p
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Taulell: Taule
campana i 
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Aigüera: Aig
d'una cubet
Electrodomè
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EXTERIORS e
 
Mur de con
gravetat, pe
 
Tancament 
de formigó 
escollir entre
un tancame
plegada lac
de qualitats 
 
Porta corred
de longitud
conformade
 
El tancame
"malla simple
 
Solera de fo
l'habitatge, 
 
Travesses de
encastades 
ferro. 
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A DE QUALITA
T EXTERIORS 
 i acabats del 
s descriuen a c

ntenció de te
er fixar desnive

del carrer com
prefabricat fi

e reixa o xapa
ent total de 18
cada de color
 exteriors adjun

dissa automati
d mes porta 
es amb xapa p

nt a parcel·le
e torsió", sense

ormigó per a 
disseny segons

e fusta ecolò
 en terreny na

  tel. 93 199 30 26

ATS 

 PACK SMART 
continuació: 

rres format pe
ell de talussos d

mposat d'una 
ins 80cm d'al

a plegada, de 
80cm. Part sup
r a escollir diss
nta. 

itzada d'accé
per als viana

plegada d'ace

es veïnes es c
e pintar, de 1,8

 accés de ve
s documentac

ògiques de pi 
atural amb rem
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er disposició d
del terreny. 

 part baixa op
çada i una p
 100cm d'altur

perior de la ta
eny segons m

s per a vehicl
ants d'1 metr
er pintat. 

composa de 
80m d'alçada. 

ehicles des de
ció adjunta. 

 tractades am
mat perimetral

 

ving.cat 

de rocalla pe

paca de mure
part superior a
ra, conforman
nca amb reixa
emòria gràfica

es de 3 metre
e d’amplada

reixa de tipu
 

el carrer fins a

mb autoclau 
l de planxa de

er 

et 
a 
nt 
a 
a 

es 
a, 

us 

a 

i 
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CA

CALAIX PO

PEÇ

MÒDUL D

MÒDUL DE 

PORTA

 

CALAIX 

ALAIX PORXO 

RXO PLANTA 
PRIMERA 

ÇA PAVIMENT 

 

DE PERSIANA 

 TANCAMENT 
OPAC 

A D’ENTRADA 
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MEMÒRIA
AMPLIACION
Les qualitats
AMPLIACION
continuació
 
AMPLACIÓ
Les especific
ESTRUCTURA
 
Peça tipus a
de formigó a
llarg i 3,04m 
trasdossats, 
exterior pinta
 
Peça de po
armat, form
d’alçària, y
escollir. Inclo
 
Peça de po
armat, form
d’alçària, y
escollir. Incl
40x15mm ca
dos "U" linea
estructural. T
 
Peça addic
1,2m d’amp
de la pròpia
per al fonam
 
AMPLACIÓ
Les especific
FUSTERIA EXT
continuació
 
Persiana ad
motor per a
de persiana
agregar tan
 
Mòdul add
“Sandwich” 
formigó vist 
 
Porta d’ent
vidre en sub
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A DE QUALITA
NS 
 i acabats de 

NS es descriue
: 

Ó ESTRUCTU
cacions d’AMP

A es descriuen 

addicional incl
armat, forman
 d’alçària, y 22
pintura i par

at de color a e

orxo addicion
ant caixó obe

y 22cm de ca
ou fonaments i

orxo addicion
ant caixó obe

y 22cm de ca
ou 5,4m de b
ada 120cm, a
als de 20x15m
També inclou c

cional de form
ple i 6m de llar
a peça estruct
ment i fonamen

Ó FUSTERIA 
cacions d’AMP
TERIOR es desc
: 

ddicional enro
a mòdul de fin
a exterior i guie

tes com perm

icional de ta
 d’alumini am
de 30cm d’am

rada a l’hab
stitució d’un m

  tel. 93 199 30 26

ATS 

 les 
n a 

RA 
PLIACIÓ 
a continuació

oent estructur
nt un caixó ob
2cm de cante
rt proporciona
escollir. Inclou 

al incloent, m
ert de 1,2m d
antell massís. 
i coberta. 

al incloent, m
ert de 1,2m d
antell massís. 
barana de vi
amb vidre tra
mm, 90-110cm
coberta. 

migó armat, fo
rg, y 22cm de
tural. Inclou mo
nt. 

EXTERIOR 
PLIACIÓ 
criuen a 

otllable tipus 
nestra de 1,20/
es enrasades 

meti la proposta

ancaments ex
mb aïllament in
mplada més l’a

bitatge addicio
mòdul de fines
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ó: 

a i interiors, ma
bert de 1,2m d
ell alleugerit. Inc
al de instal·la
fonaments i co

marc prefabric
’ample, 6m d
Acabat pinta

marc prefabric
’ample, 6m d
Acabat pinta

idre formada 
nsparent 5+5m

m d'alçada. Fix

ormant pavime
e cantell massí
oviment de te

“ALUTERMIC” 
/2,40/5,60x2,60
al pla de faça

a. 

xteriors opac
nterior o pane
aïllament interi

onal de fuste
tra de 1,20x2,6
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arc prefabrica
’ample, 6m de
clou aïllament
cions. Acaba
oberta. 

cat de formigó
de llarg i 3,04m
at de color a

cat de formigó
de llarg i 3,04m
at de color a
 per muntant
mm fixats amb
xada a supor

ent exterior de
s. Acabat poli
rres addiciona

accionada a
0m, amb caixa
ana. Es poden

s amb pane
ells verticals de
ior. 

eria d’alumini 
60m.  

at 
e 
ts 

at 

ó 
m 
a 

ó 
m 
a 
ts 
b 
rt 

e 
it 

al 

a 
a 
n 

ell 
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DIPÒSIT D’AIGÜ

MÒD

ELECTRO

ILL

 

TIMENT BANY 

 

PORTA 

ARMARI 

 

ÜES PLUVIALS 

 

UL DE CUINA 

ODOMÈSTICS 
OPCIONALS 

LA DE CUINA 
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AMPLACIÓ
INTERIOR 
Les especific
TANCAMENT
continuació
 
M2 addicion
pressió (HPL
6mm de gru
 
 
 
AMPLACIÓ
Les especific
FUSTERIA INT
continuació
 
Porta interio
lacat blanc
Instal·lada e
 
Joc de port
amplada se
guies i tirad
projectat un
 
AMPLACIÓ
Les especific
INSTAL·LACIO
continuació
 
Dipòsit d’aig
15M3 de ca
partícules i p
Inclou excav
muntatge i r
 
AMPLACIÓ
Les especific
es descriuen
 
Mòdul addic
Küchen de N
resta de la 
taulell, apla
permeti la p
 
Electrodomè
mobiliari. Frig
G inox. inte
rentavaixelle
 
Illa de cuina
model ECO 
mòduls baix
acabat esco
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Ó TANCAME

cacions d’AMP
T INTERIOR es d
: 

nal de revestim
) model MAX
ix, color a esco

Ó FUSTERIA 
cacions d’AMP
ERIOR es desc
: 

or batent tipu
c, de dimens
en premarc de

tes corredisses
egons disseny
dors d’alumin

n espai per l’ar

Ó INSTAL·LA
cacions d’AMP
ONS es descriu
: 

gües pluvials so
apacitat. Incl
pre-instal·lació
vació, connex
reomplert. 

Ó CUINA 
cacions d’AMP
n a continuació

cional de mo
NOLTE de fusta
cuina, compo
cat de paret 
roposta. 

èstics opciona
gorífic CI 342 in
grat en moble
es DW8 41 FI in

a independen
 Küchen de N
xos (armaris o
ollit per la resta

  tel. 93 199 30 26

ENT 

PLIACIÓ 
descriuen a 

ment a base d
X Compact de
ollir segons me

INTERIOR 
PLIACIÓ 

criuen a 

us MONOBLOC
ions 80cm d

e fusta. Inclou f

s per a espai 
y. Acabat en 
ni. Solament e
rmari. 

ACIONS 
PLIACIÓ 
uen a 

oterrat en zon
lou dues arq

ó per a col·loc
xió amb la xarx

PLIACIÓ CUINA
ó: 

obiliari de cuin
a laminada i m
osat per mòd
i moble alt. E

als marca TEK
ntegrat en mo
e alt (o colum

ntegrat en mob

nt de 150/210/
NOLTE de fusta
o calaixeres) 
a de la cuina. 
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de plaques lam
e la marca FU
emòria gràfica

CK addicional
e pas i >200
farratges d'obe

d’armari, 260c
melamina de

en habitacion

a exterior de l
uetes de reg
cació de bom
xa de pluvials d

A 

na de 60x60CM
mateix acaba
ul baix (arma

Es poden agre

KA totalment i
oble columna, 
mna en el cas
ble baix amb p

/304x90/120/10
a laminada co
més taulell la
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minades d'alta
UNDERMAX de

a adjunta. 

 amb acaba
0cm d'alçada
ertura. 

cm d’alçada 
e color blanc
ns on hi hag

’habitatge, de
gistre, filtre de
mba per a reg
de l’habitatge

M, model ECO
t escollit per la
ri o calaixera)

egar tants com

ntegrats en e
 microones 230
s que existeixi)
porta abatible

00cm, mobilia
omposada pe
aminat, mateix

a 
e 

at 
a. 

 i 
c, 
gi 

e 
e 

g. 
e, 

O 
a 
), 

m 

el 
0 
), 
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MOBLE BBOX

MOBLE UNIK V

PLA

AIXETA

COLUMN

AIXETA 

A

RADIADOR 
1

RADIADOR 
0

A

PORTA D

MA DE CUINA 

 

X de COSMIC 

VICTORIA de 
ROCA 

INODOR 

AT DE DUTXA 

BANYERA 

A DE LAVABO 

NA DE DUTXA 

DE BANYERA 

ACCESSORIS 

 TOVALLOLER 
,76X0,51MTS 

 TOVALLOLER 
0,81X0,51MTS 

 

APARCAMENT 

DE GARATGE 
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Mòdul colum
ECO Küchen
per la resta
agregar tan
 
AMPLACIÓ
Les especific
es descriuen
 
Moble de l
ample 60/8
adjunta. 
 
Moble de 
esmorteït i 
color a esco
 
Inodor com
(inclou tassa
 
Plat de dutx
NEO DAIQU
mides segon
 
Banyera ac
segons proje
 
Aixeta de la
 
Columna de
 
Aixeta de b
amb telèfon
 
Accessoris d
rotlles, 2 pen
 
Radiador to
mides 1,76x0
 
Radiador to
mides 0,81x0
 
AMPLACIÓ
Les especific
APARCAMEN
continuació
 
Aparcamen
composat 
aparcamen
Inclou porta
 
Ml addicion
“HORMAN” 
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mna per a mo
n de NOLTE d
 de la cuina, 
ts com perme

Ó BANYS 
cacions d’AMP
n a continuació

avabo suspès
80/100cm, co

lavabo suspè
lavabo integ

ollir segons mem

mplert compa
a, tapa i dipòsi

xa acrílic amb
IRI de ROCA, 

ns projecte.  

crílica rectang
ecte. 

vabo model L

e dutxa model

banyera mode
n de dutxa. 

de bany gamm
njadors i tovallo

ovalloler elèctr
0,51m. 

ovalloler elèctr
0,51m. 

Ó APARCAM
cacions d’AMP
NT es descriue
: 

nt en edifici  
per 5 mòdul
t per a 1 vehic
 d’accés secc

nal de porta 
acabat textura
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obiliari de cui
de fusta lamina

 distribuït en a
eti la proposta.

PLIACIÓ BANYS
ó: 

s amb dos c
olor a escollir

ès amb dos 
rat de porce
mòria gràfica 

cte adossat 
t), model GAP

b fons antillisca
 mides segons

gular, model 

L20 de ROCA. 

l VICTORIA de 

el L20 de ROC

ma ARCHITECT
oler). 

ric blanc, mar

ric blanc, mar

MENT 
PLIACIÓ 
n a 

 annex a l’h
ls de 6,00x1,
cle amb 5 mò
cional 

de garatge 
ra SANDGRAIN
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na de 60x60X
ada i mateix a
armaris i cala
 

S 

calaixos i lava
r segons me

 calaixos am
ellana, ample 
adjunta.  

a paret amb
P de ROCA.  

ant i joc de d
s projecte. Inc

 EASY de RO

 ROCA. 

CA, més KIT de

T de COSMIC i

rca IRSAP mod

rca IRSAP mod

habitatge per
20m, 36,00m2

òduls de 4,00x1

seccional aut
N o SILKGRAIN, 
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X250cm, mode
acabat escolli
ixos. Es poden

abo de resina
mòria gràfica

mb tancamen
 60/80/100cm

b sortida dua

esguàs, mode
clou mampara

OCA, mesure

e dutxa STELLA

nclosos (porta

del FLAUTO de

del FLAUTO de

 a 2 vehicle
2 construïts, o
,20m, 24,00m2

tomàtica tipu
 RAL a escollir. 

el 
it 
n 

a, 
a 

nt 
m, 

al 

el 
a, 

es 

A 

a-

e 

e 

es 
o 
2. 

us 
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ACCÉS PER A 
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AMPLACIÓ
Les especific
EXTERIOS es 
 
M3 d’excava
autoritzat. 
 
M2 de mur d
de l’habitatg
 
M2 de mur d
40CM i 75Kg
Inclou impe
necessari.  
 
M Barana d
cada 120cm
lineals de 20
 
M Tancame
opaca de m
part superio
d'altura, con
la tanca am
segons mem
 
M Porta c
vehicles de 
metre d’am
 
M Reixa de
d'alçada. 
 
M2 Solera de
l'habitatge, 
 
M2 Travesses
encastades 
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Ó EXTERIORS
cacions d’AMP
descriuen a co

ació addicion

de rocalla add
ge. 

de contenció 
g/m3 de quan
ermeabilització

de vidre add
m, amb vidre
0x15mm, 90-110

ent del carrer
muret de form
or a escollir e
nformant un ta
mb reixa pleg

mòria gràfica d

orredissa aut
 3 metres de 
plada, conform

e tipus "malla

e formigó per 
disseny segons

s de fusta eco
 en terreny nat

  tel. 93 199 30 26

S 
PLIACIÓ 
ontinuació: 

nal, inclou tran

dicional per co

o soterrani de
ntia de ferro, e
ó a 1 cara 

dicional forma
e transparent 
0cm d'alçada

r addicional c
migó prefabric
entre reixa o 
ancament tota
gada lacada 
de qualitats ex

tomatitzada a
 longitud mes
mades amb xa

a simple torsi

 a accés de v
s documentac

ològiques de p
tural. 
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nsport de terre

ontenir les terr

e formigó arma
encofrat amb 
i drenatge e

da per munt
5+5mm fixats

a. 

composat d'u
at fins 80cm d
xapa plegad

al de 180cm. P
 de color a 
teriors s'adjunt

addicional d
s porta per a
apa plegada 

ó", sense pin

vehicles des d
ció adjunta. 

pi tractades a
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es a abocado

es de l’exterio

at, gruix màxim
panell fenòlic

en cas de se

ants 40x15mm
s amb dos "U

na part baixa
d'alçada i una
da, de 100cm
Part superior de
escollir disseny
a. 

'accés per a
ls vianants d'
d'acer pintat. 

tar, de 1,80m

del carrer fins a

amb autoclau 

or 

or 

m 
c. 
er 

m 
U" 

a 
a 
m 
e 
y 

a 
1 
 

m 

a 

 i 
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OPC

O O

O OPCIÓ

PORTA

PAVIMENT D

 

TOPOGRÀFIC 

 GEOTÈCNIC 

 

CIÓ PARQUET 

OPCIÓ FUSTA 

Ó METÀL·LICA 

 

A D’ENTRADA 

 

DE FORMIGÓ 

www.s

MEMÒRIA
PACK SMART
Les qualitats
PLUS es desc
 
PACK TERR
Les qualitats
es descriuen
 
Estudi topog
informació n
 
Estudi geotè
segons norm
 
PACK ESC
Aquest pack
acabats de 
la MEMÒRIA
qualitats i ac
descriuen a 
 
Revestiment
sintètic lami
de la resta d
 
Escala d'est
costella cen
fixada mitjan
 
Escala metà
graons, i ba
pintura antill
 
PACK FUST
Les qualitats
FUSTERIA EXT
continuació
 
Porta opaca
premium, m
seguretat. 
 
PACK FOR
Aquest pack
acabats del
a la MEMÒR
qualitats i ac
VIST es desc
 
Paviment d
segellat i far
pintat de c
d'expansió i 
 
 
 

martliving.cat    

A DE QUALITA
T PLUS 
 i acabats del 

criuen a contin

RENY 
 i acabats del 

n a continuació

gràfic comple
necessària per

ècnic de la pa
mativa per a la

CALA 
k substitueix les
 l’apartat “Esc

A DE QUALITATS
cabats del PAC
 continuació: 

t dels graons 
nat ídem cara

de l’habitatge.

ructura tubula
ntral i graons v
nçant botons m

àl·lica conform
arana amb mu
liscant. 

TERIA EXTER
 i acabats del

TERIOR PLUS es
: 

a d’entrada a
marca KLINE m

RMIGÓ VIST 
k substitueix les
 capítol “PAVI

RIA DE QUALITA
cabats del PAC
riuen a continu

e formigó po
rcit de juntes e
color blanc, 
 cargols. 
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ATS 

 PACK SMART 
nuació: 

 PACK TERREN
ó: 

ert de la parc
r la elaboració

arcel·la amb e
a correcte elab

s qualitats i 
cala” incloses a
S SMART. Les 
CK ESCALA es 

 de la escala
acterístiques i 
. 

ar metàl·lica c
volats de DM e
mecànics als p

mada amb un
untant i passa

RIOR PLUS 
 PACK 

s descriuen a 

a l’habitatge p
model KL-225, 

 
s qualitats i 
IMENT” inclose
ATS SMART. Les
CK FORMIGÓ 
uació: 

olit de la prò
entre peces de
de 7cm d'al
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Y 

cel·la per tal 
ó del projecte. 

ls sondeigs mín
boració del pro

a 

 

a de formigó 
 acabats dels

conformada a
envernissat i ba
propis graons i

na planxa ple
amà metàl·lic,

panelada d’al
amb pany i t

es 
s 

òpia peça es
e color similar. 
lçada, col·loc
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de obtenir la
 

nims necessari
ojecte. 

amb parque
s del pavimen

mb una única
arana de vidre
 a l'estructura.

egada forman
, pintada amb

umini, gamma
tancament de

structural amb
 Sòcol de fusta
cat amb tac

a 

is 

et 
nt 

a 
e 
.  

nt 
b 

a 
e 

b 
a 

cs 



 

SISTEMES 

 

CUINA 
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PACK CO
Aquest pack
acabats del
a la MEMÒR
qualitats i ac
es descriuen
 
Climatització
 
CONDUCTES
FAN-COILS 
calefacció i 
i/o TERRA RA
mitjançant c
 
Un radiado
rendiments 
variar en fu
similar i reixe
acabat colo
 
PACK CUI
Aquest pack
acabats del
la MEMÒRIA
qualitats i ac
es descriuen
 
Mobiliari: Mo
superior, de
d'ample, co
tirador de su
SILENT COM
melamina m
color blanc.
de la cuina. 
Accessoris: 
d’aigüera. 
Il·luminació:
en el moble 
Taulell: Tau
respectivam
campana i 
adjunta. 
Aigüera: Aig
cubeta enc
Electrodomè
d'inducció 
integrada m
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NFORT 
k substitueix les
 capítol “SISTE

RIA DE QUALITA
cabats del PAC
n a continuació

ó: Sistema d’A

S: Sistema aire
ocults a cel 
 aire condicion
ADIANT: Sistem
conductes per

or elèctric to
i característiq

unció dels càl
es de impulsió
or blanc o alum

NA PLUS 
k substitueix les
 capítol “CUIN

A DE QUALITATS
cabats del PAC
n a continuació

obiliari de cuin
e fusta lamina
lors i acabats 
uperfície estàn

MFORT, portes 
mat o brillant, 
. Composició d
 
Organitzador 

: Lluminàries ti
 amb converti

ulell i aplaca
ment. Aplacat 

 mobles alts. 

güera inox. mo
astada en tau
èstics: Marca 
3EB815LR de 

model 3BT769X 
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s qualitats i 
EMES” incloses 
ATS SMART. Les
CK CONFORT 
ó: 

AEROTÈRMIA a 

e-aire per BOM
 ras i distribu
nat, una unita

ma de calefa
r terra radiant.

ovalloler a ca
ques genèrique

culs del proje
ó i retorn, d'al
mini. 

s qualitats i 
NA” incloses a 
S SMART. Les 
CK CUINA PLU
ó: 

na model ECO
ada, composa
a escollir sego
ndard, guies d
 amb amorti
 alçada de 1
dels mòduls a

r de coberts 

ipus LED acab
idor LED 12V/6
at Silestone 
 al llarg de to
Color a esco

odel TEKAWAY
ulell, inclou aixe

BALAY, forn m
60cm d'amp

 de 60cm d'ac
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s 

 escollir entre: 

MBA DE CALO
ució per con
t interior per p
cció a través
 

ada bany. L
es de la maq

ecte. Termòsta
etes orientabl

S 

O Küchen de N
at per sis mò

ons memòria g
de calaixos am
ment integrat
50mm. Interio
lts i baixos seg

i fons d'alum

bades en alum
60W. 

de 2 i 1,2
ot el taulell, al
ollir segons me

Y BE 45 40 mar
eta i vàlvula sif
multifunció 3HB
ple i campan
cer inoxidable 
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R REVERSIBLE +
ductes per a
lanta. 
 del pavimen

Les potències
quinaria poden
at tipus NEST o
es horitzontals

NOLTE gamma
òduls de 60cm

ràfica adjunta
mb amortimen
t i sòcol amb

ors laminats de
gons distribució

mini per armar

mini integrade

cm de gruix
çada fins sota

emòria gràfica

ca TEKA d’una
fó. 
B506XM, placa
a telescòpica
490M3/H. 

+ 
a 

nt 

s, 
n 
o 
s, 

a 
m 
a, 
nt 
b 
e 
ó 
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TANCAMEN

PORTE

REIXA A PARCE

 

BANY 

 

NT A CARRER 

ES D’ACCÉS A 
PARCEL·LA 

EL·LAS VEÏNES 
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PACK BAN
Aquest pack
acabats del
MEMÒRIA D
qualitats i ac
es descriuen
 
Lavabo: Mo
suspès amb
60/80/100cm
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