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NN Espronceda està situat al barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona, entre la rambla de Guipúscoa i la Gran
Via de les Corts Catalanes, a prop de la plaça de les Glòries i l’avinguda Diagonal, al Poblenou.
És una zona molt ben comunicada amb el centre de la ciutat mitjançant la xarxa d’autobusos urbans, RENFE,
tramvia i la línia L2 de metro (Bac de Roda).
Es tracta d’una zona residencial, amb carrers amples i blocs d’habitatges lineals o en quadrícula, amb interiors
enjardinats i nombrosos equipaments esportius i educatius. És a prop del districte 22@, amb empreses
tecnològiques i start-ups que són el reflex de la innovació i la creativitat de nous emprenedors.
Un entorn urbà i dinàmic que resulta una opció excel·lent per a tots aquells que valoren l’ambient d’un dels barris
més populars i amb més personalitat de Barcelona.
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DESCRIPCIÓ GENERAL

respectivament, i façanes posteriors davant de la zona
comunitària.

Edifici plurifamiliar residencial situat al carrer
d’Espronceda 254-274, amb locals comercials,
trasters, aparcaments, zona interior d’illa i coberta
d’ús comunitari, amb piscina, zona enjardinada, parc
infantil, zona esportiva i àrea de relaxament.

El disseny i la composició geomètrica del conjunt es
complementa amb àmplies terrasses amb
tancaments de làmines d’alumini.

La promoció està formada per quatre vestíbuls
independents al carrer d’Espronceda 254, 260, 268 i
274, tots amb accés a la zona interior comunitària.
A la planta baixa d’Espronceda 254 i 274 hi ha dos
accessos a l’aparcament per a vianants. L’accés de
vehicles es fa per la plaça de Victòria Kent, on també
hi ha una altra entrada per a vianants directa al
soterrani -1.

La promoció consta de dues plantes soterrani, planta
baixa i 4, 5 o 6 plantes pis, amb un total de 112
habitatges, nou locals comercials, nou trasters a
soterranis, 256 places d’aparcament (vuit de càrrega
elèctrica al soterrani A i una al soterrani B), 26 places
de moto i un espai reservat per a bicicletes. A les
cobertes dels blocs amb façana al carrer d’Espronceda
hi ha una zona de lleure i esportiva per a ús exclusiu
dels habitatges, i les cobertes dels blocs de la rambla
de Guipúscoa i del carrer del Concili de Trento són
terrasses privades dels habitatges, amb piscina.

L’edifici té façanes a la rambla de Guipúscoa, al carrer
d’Espronceda i al carrer del Concili de Trento,
orientades al nord-oest, al sud-oest i al sud-est,
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Espronceda 274
L’escala A té un pis de dos dormitoris, dos lavabos i
cuina-sala-menjador amb una gran terrassa i traster
exterior.
L’escala B té un pis d’un dormitori amb lavabo i
cuina-sala-menjador amb una gran terrassa.
Espronceda 268
La porta 1 té dos dormitoris, dos lavabos i cuinasala-menjador amb una gran terrassa, i la porta 2,
tres dormitoris, dos lavabos, bugaderia, cuina i salamenjador amb una gran terrassa .

Planta soterrani
L’accés de vehicles es fa directament al nivell -1 a través
de la plaça de Victòria Kent. Les plantes es comuniquen
mitjançant rampa de vehicles i sis nuclis de comunicació
vertical. Els nuclis corresponents als números 254 i 274 a
les escales A consten d’un ascensor i a les escales B, de
dos ascensors i una escala directa a l’exterior; els
corresponents als números 260 i 268, d’una escala i un
ascensor.
Tots els ascensors comuniquen la planta soterrani -2
amb les plantes d’habitatges.
L’estació transformadora que dona servei a la promoció
està situada al costat de la porta de vehicles, a la planta
soterrani -1.

Espronceda 260
La porta 1 presenta tres dormitoris, dos lavabos,
bugaderia, cuina i sala-menjador amb una gran
terrassa, i la porta 2, dos dormitoris, dos lavabos i
cuina-sala-menjador amb una gran terrassa.

Planta baixa
A la planta baixa hi ha els nou locals comercials, els
quatre vestíbuls amb les sales tècniques, les dues
sortides per a vianants de l’aparcament, el servei de
consergeria (a Espronceda 274) i vuit habitatges amb
terrassa a l’interior de l’illa i accés directe a la zona
comunitària enjardinada, on hi ha la piscina i un parc
infantil.

Espronceda 254
L’escala A té un pis de tres dormitoris, dos lavabos,
cuina i sala-menjador amb una gran terrassa.
L’escala B té un pis d’un dormitori amb lavabo i
cuina-sala-menjador amb una gran terrassa.
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Plantes pis
Les plantes primera a quarta disposen de sis nuclis de
comunicació integrats, cadascun, d’un o dos ascensors i
les escales, que donen servei a tres o quatre habitatges
per replà i estan distribuïdes de la manera següent:

sala-menjador i una terrassa al
carrerd’Espronceda.
Espronceda 268
Hi ha 4 pisos per replà:
- Portes 1 i 4 amb dos dormitoris dobles, dos
lavabos, bugaderia, cuina, sala-menjador i una
àmplia terrassa a l’interior de l’illa.
- Portes 2 i 3 amb tres dormitoris, dos dels quals
comunicats, dos lavabos, bugaderia, cuina, salamenjador i una àmplia terrassa al carrer
d’Espronceda.

Espronceda 274
L’escala A té quatre pisos per replà:
- Porta 1 amb dos dormitoris dobles, dos lavabos,
bugaderia, cuina-sala-menjador i una àmplia
terrassa cap a l’interior de l’illa.
- Porta 2 amb dos dormitoris dobles, un lavabo,
bugaderia, cuina-sala-menjador i una terrassa a la
rambla de Guipúscoa.
- Porta 3 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuinasala-menjador i una terrassa a la rambla de
Guipúscoa.
- Porta 4 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuinasala-menjador i una àmplia terrassa a l’interior de
l’illa.

Espronceda 260
Hi ha 4 pisos per replà:
- Portes 1 i 4 amb dos dormitoris dobles, dos
lavabos, bugaderia, cuina, sala-menjador i una
àmplia terrassa a l’interior de l’illa.
- Portes 2 i 3 amb tres dormitoris, dos dels quals
comunicats, dos lavabos, bugaderia, cuina, salamenjador i una àmplia terrassa al carrer
d’Espronceda.

L’escala B té tres pisos per replà:
- Porta 1 amb un dormitori, un lavabo, cuina-salamenjador i una terrassa a l’interior de l’illa.
- Porta 2 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuina,
sala-menjador i una terrassa al carrer
d’Espronceda.
- Porta 3 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuina-

Espronceda 254
L’escala A té tres pisos per replà:
- Porta 1 amb quatre dormitoris, dos dels quals
comunicats, dos lavabos, cuina, sala-menjador i
terrasses amb tres orientacions.
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-P orta 2 amb dos dormitoris dobles, un lavabo,
bugaderia, cuina-sala-menjador i una terrassa al
carrer del Concili de Trento.
- Porta 3 amb dos dormitoris dobles, dos lavabos,
bugaderia, cuina-sala-menjador i una terrassa a
interior de l’illa.

Espronceda 268
- Portes 1 i 4 amb dos dormitoris dobles, dos lavabos,
bugaderia, cuina, sala-menjador i una àmplia terrassa a
interior d’illa.
- Portes 2 i 3 amb tres dormitoris, dos dels quals
comunicats, dos lavabos, bugaderia, cuina, salamenjador i una àmplia terrassa al carrer d’Espronceda.

L’escala B té tres pisos per replà:
- Porta 1 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuinasala-menjador i terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 2 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuina,
sala-menjador i terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 3 amb un dormitori, un lavabo, cuina-salamenjador i terrassa a interior d’illa.

Espronceda 260
- Portes 1 i 4 amb dos dormitoris dobles, dos lavabos,
bugaderia, cuina, sala-menjador i una àmplia terrassa a
l’interior de l’illa.
- Portes 2 i 3 amb tres dormitoris, dos dels quals
comunicats, dos lavabos, bugaderia, cuina, salamenjador i una àmplia terrassa al carrer d’Espronceda.

Planta cinquena
Quatre habitatges per replà distribuïts de la manera
següent:

Espronceda 254
És a l’escala B:
- Porta 1 amb quatre dormitoris, dos lavabos, cuina, salamenjador i una gran terrassa orientada a tres bandes,
amb piscina privada, zona enjardinada i amplis espais
exteriors.
- Porta 2 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuina-salamenjador i una terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 3 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuina, salamenjador i una terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 4 amb un dormitori, un lavabo, cuina-salamenjador i una terrassa a interior d’illa.

Espronceda 274
És a l’escala B:
- Porta 1 amb un dormitori, un lavabo, cuina-salamenjador i terrassa a interior d’illa.
- Porta 2 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuina,
sala-menjador i terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 3 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuinasala-menjador i terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 4 amb quatre dormitoris, dos lavabos, cuina,
sala-menjador i una gran terrassa orientada a tres
bandes, amb piscina privada, zona enjardinada i
amplis espais exteriors.
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Planta sisena
Dos habitatges per replà distribuïts de la manera següent:

Espronceda 274
L’escala B disposa de la zona tècnica
d’instal·lacions, un espai previst per a estenedors i
una zona de lleure, amb gespa artificial i seients,
tancada al públic amb una tanca metàl·lica.

Espronceda 274
A l’escala B:
- Porta 1 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuinasala-menjador i terrassa al carrer d’Espronceda.
- Porta 2 amb quatre dormitoris, dos lavabos,
cuina, sala-menjador i una gran terrassa perimetral
orientada a tres bandes.

Espronceda 268 y 260
També s’hi pot accedir des de les escales B
d’Espronceda 274 i 254. Hi ha la zona pròpia
d’instal·lacions, una zona de lleure amb gespa
artificial, jardineria i diferents seients, tancada al
públic amb perfils decoratius Tarimatec C
Annapurna.
La part de façana al carrer d’Espronceda inclou
una zona esportiva amb una pista de running,
barres de cal·listènia de BarManiaPro, aparells de
fitnes a l’aire Hags i taules de ping-pong.

Espronceda 254
A l’escala B:
- Porta 1 amb quatre dormitoris, dos lavabos,
cuina, sala-menjador i una gran terrassa perimetral
orientada a tres bandes.
- Porta 2 amb dos dormitoris, dos lavabos, cuinasala-menjador i una terrassa al carrer
d’Espronceda.

Espronceda 254
A l’escala B hi ha la zona tècnica d’instal·lacions, un
espai previst per a estenedors i una zona de lleure
amb gespa artificial i seients, tancada al públic
amb una tanca metàl·lica.

Planta coberta
Integra les instal·lacions i ventilacions pròpies de l’edifici
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Impermeabilització amb doble tela asfàltica i poliestirè
extrudit de 60 mm 35 kg/m³, com a aïllament tèrmic.
La zona pública compta amb un paviment tècnic de
gres porcellànic Mykonos model Atrium Coal en peces
de 60 x 60 x 2 cm sobre pivots regulables.
Zones de gespa artificial Élite model Premium.
Coronació perimetral amb placa de compòsit d’alumini
lacat de color RAL 7016.
Caixa d’escala aplacada amb plaques de compòsit
d’alumini lacat de color 7016 mat.
Portes de les sales d’instal·lacions amb perfils
metàl·lics d’acer galvanitzat.

Façana
Façana d’obra vista La Paloma 28 x 14 x 5 cm
esmaltada de color negre amb morter Promsa de color
gris. Aplacats de xapa grecada d’alumini Falkit d’AluStock model Tristan lacat RAL 7016 mat.
Tancaments
Tancaments d’alumini Technal sèrie Unicity i Lumeal,
lacat RAL 7016 mat amb tall tèrmic i vidre amb
cambra d’aire. Maneta de color RAL 7016 mat.
Terrasses
El paviment de les terrasses són peces de 60 x 60 x 1
cm de gres porcellànic Azteca model Minimal Dry
Anthracite rectificat mat.
Les terrasses privades de la planta 5, amb paviment
tècnic a la zona de piscina amorterat als sortints, amb
peces de 60 x 60 cm de gres porcellànic Azteca model
Minimal Dry Anthracite rectificat mat.
Les baranes estan formades per plaques i barrots
d’acer galvanitzat pintades amb esmalt de color RAL
7016 mat.

Pista de running de 150 m de longitud amb paviment
de cautxú Lotum Sport Basic de color vermell i interior
de gespa artificial.
Zona de fitnes i entrenament formada per barres de
cal·listènia BarMinaPro, taules de ping-pong Urbadep
antivandàliques i equips de gimnàstica Hags models
Denﬁt Bike, Denﬁt Cross Fit i Denﬁt Gym Twist.
Mobiliari Vestre, cadires i gandules Bloc i taules de
pícnic amb estructura metàl·lica pintada de color RAL
7016. Gandules i taula Kettal i taula de pícnic Vestre
Buzz. Remuntador Valida model Metrum amb tracció
hidràulica.

Coberta
El paviment de les àrees d’instal·lacions és de gres
porcellànic AZTECA model Minimal Dry Anthracite
rectificat mat en peces de 60 x 60 x 1 cm, amb
col·locació amorterada sobre pendents.
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Piscina
Piscina d’ús comunitari d’aproximadament 20 x 7 m i
1,20 m de profunditat i acabat interior amb gressite de
2,5 x 2,5 cm, model Hisbalit Unicolor 222A, antilliscant
amb junta blanca.

Plantes arbustives: Pennisetum setaceum rubrum,
Nassella tenuissima, Syzygium australe, Teucrium
fruticans, Lonicera japonica, Abelia ﬂoribunda i
Escallonia rubra.
Bancs Santa & Cole model Harpo de fusta tropical.

Les instal·lacions de la piscina es fan amb depuradora i
bomba dosificadora, filtres i bombes autoaspirants,
sistema d’electròlisi salina i s’il·lumina amb lluminàries
submergibles encastades.

Paperera Santa & Cole model Rambla.
Il·luminació iGuzzini, bol·lards IWay, lluminàries
encastades Walky als accessos i projectors IPro. Farola
Simes Stelo a la zona infantil.

Zona de platja amb paviment tècnic de gres porcellànic
Nordic Cognac de 30 x 120 x 2 cm.

Zona infantil
Elements infantils Kompan sobre paviment de cautxú
continu de color groc.

Dutxa Astralpool model Angel.
Zona enjardinada
Zona comunitària enjardinada, amb gespa artificial,
arbres i diferents plantes arbustives que defineixen
espais i zones d’ombra.

Torre amb barra i teulat, molles Racer vermell i Stinger
groc i barra de balanceig.

Arbres de fulla perenne: Schinus molle, Chamaerops
humilis, Pistacia lentiscus i Quercus ilex.
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Fals sostre de pladur continu, amb motllura
perimetral, allisat i pintat amb pintura plàstica
Valentine 07N3.
Escala amb paviment i sòcol de marbre crema marfil.
Les parets del sostre i llosa pintats amb plàstic
Valentine VD112 Gris Terra.
Barana de vidre amb perfils d’acer inoxidable mat.
Portes per la banda de l’escala de DM lacat de color
Valentine VD112.
Il·luminació general dels vestíbuls, replans i escales
amb lluminàries encastades dobles. PKM Iluminación
model Dicrocuadra II de color acer.
Il·luminació permanent de l’ascensor d’iGuzzini Laser
Blade MM75 i lluminàries d’emergència Daisalux Izar
N30 de color gris plata.

Vestíbul, replans i escala dels habitatges
Accés als vestíbuls mitjançant portes de vidre i
tancaments d’alumini de color RAL 7016.
Videoporter Niessen Welcome.
Paviment de microciment Living Ceramics model Gubi
Cloud de 60 x 60 cm.
Parets revestides amb miralls i plaques Panbeton
Concrete model Shui de color 200.
Portes de DM xapat amb roure lacat porus obert de
color Valentine 11N3.
Fals sostre de pladur continu allisat pintat amb pintura
plàstica Valentine 11N3 amb motllura perimetral i
sanefa negra.
Bústies xapades amb roure tenyit de color Òpera.
L’estora de l’entrada és de coco sintètic Topmat Grigio
Topo.

Ascensors
Ascensors elèctrics Schindler, d’acord amb la
normativa vigent d’accessibilitat, amb màquina
compacta i portes d’obertura automàtica d’acer
inoxidable. Decoració de cabina amb acer inoxidable,
mirall, baranatge i sostre de disseny.
Paviment Living Ceramics model Gubi Cloud.

Replans d’habitatges amb paviment Living Ceramics
Bera&Beren model Beren Biscuit de 60 x 30 cm i sòcol
de DM xapat amb roure raspat clar.
Paraments verticals acabats amb microciment
Microcolor Ivori NT-037.

Sales tècniques
Paviment Marazzi Stonework Grey C2 de 30 x 60 cm i
parets amb rajoles de 30 x 60 cm de color beix.
Fals sostre registrable de làmines d’acer galvanitzat
lacat de color blanc.
Il·luminació amb lluminària estanca RZB Led IP66
37W

El frontal dels ascensors està acabat amb acer
inoxidable i l’embocadura de xapa de roure raspat clar.
La resta de tancaments de fusta, portes d’habitatges,
portes ignífugues i registres d’instal·lacions, de DM
xapat de roure raspat clar, formant lamel·les verticals i
sòcol.
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Escala i serveis comuns
Paviment i sòcol de marbre de color crema ivori.
Parets arrebossades i pintades de color Valentine
VD112 Gris Terra.
Llosa i sostre de formigó pintat del mateix color.
Barana de barrots metàl·lics pintada amb esmalt de
color RAL 7022.

SOTERRANI
Aparcament
Porta metàl·lica acabada amb alumini RAL 7016,
motoritzada amb comandament a distància i
accessible des de la plaça de Victòria Kent.
Paviment de circulació i rampa de formigó remolinada
acabada amb vernís antilliscant.

Il·luminació amb aplic Sylvania Start ECO Surface
Dualtone.

Places pintades amb pintura epoxi de color RAL 7022
sobre fons clar RAL 9002 i franja de color amb el
número de plaça.

Trasters
Paviment de resina de poliuretà pintat amb RAL
9002.

Pilars pintats de color clar RAL 9002.

Parets arrebossades i pintades amb color RAL 9002 i
sostre de formigó pintat RAL 9002.

Nuclis d’ascensor, escala i portes metàl·liques pintades
de diferents colors segons el número de planta (RAL
3013 al soterrani A i RAL 5018 al soterrani B).
Sostre pintat amb pintura plàstica de color RAL 9002.

Il·luminació amb lluminària estanca RZB Led IP66
37W.
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Paviments habitatges
Paviment general de parquet laminat flotant Quickstep
tipus roure vell model Sèrie Perspective UF312
col·locat amb junta lliure sobre làmina de polietilè de 3
mm a totes les estances, excepte a la zona de la cuina,
els lavabos, la bugaderia i les terrasses.
Sòcols de DM lacat setinat blanc RAL 9010.

Fusteria interior
Porta d’entrada als habitatges blindada, amb
ferramenta i perns antipalanca, espiell òptic gran
angular i pany de seguretat de tres punts. Acabat lacat
setinat de color blanc RAL 9010 per la cara interior.
Portes interiors opaques i de vidre amb acabat de fusta
lacada setinada de color blanc RAL 9010 i fulla
d’amplada variable.

Pintura
Els paraments verticals dels habitatges estan allisats i
preparats per pintar amb pintura plàstica de color
Valentine Pedra de Llac VD137.

Manetes i poms JNF In Stout acabat inoxidable setinat.
Armaris de portes batents amb estriatge perimetral i
tapetes de fusta lacada setinada de color blanc RAL
9010. L’interior és un acabat de melamina Olmo
Bovary 98P Atlas amb tiradors Formani One Piet Boon
acabat inoxidable mat.

Fals sostre de pladur continu pintat 05W1 amb sanefa
perimetral de color Valentine Pedra de Llac VD137.
La manyeria està pintada amb emprimació antioxidant
per a la seva protecció i posteriorment esmaltada.
Divisòries
Entre habitatges, amb plaques de cartó guix de doble
estructura de perfils d’acer galvanitzat amb aïllament
de llana mineral. Distribució interior amb plaques de
cartó guix de diferents gruixos i parets d’obra humida
amb obra de fàbrica de ceràmica col·locada amb
morter o guix per a les zones de compartimentació.
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CUINA

Equipament

Paviment
Paviment de gres porcellànic Viva Sabia Lappato en
peces de 30 x 60 cm de color gris, col·locades a
trencajunts.

- Forn elèctric Balay multifunció amb frontal abatible
3HB5000N1
- Microones Balay 20 L amb frontal de vidre negre sense
marc 3CP4002X0
- Campana extractora integrada extraïble Pando IES
SEC System frontal inox 90 cm o campana decorada
emplafonada PANDO P-825 frontal inox de 90 cm
- Placa d’inducció Balay de 60 cm 3EB864ER
- Aixeta de monocomandament giratòria Blanco Linus
514019
- Aigüera Blanco Andano 500-U sota el taulell de treball
- Rentavaixella Balay totalment integrat 3VF301NP de
60 cm o 3VT304NA de 45 cm
- Nevera combi Balay 3KIB1820 totalment integrable de
177 x 60 cm
- Rentadora-assecadora Balay 3TW776B totalment
integrable amb càrrega frontal o rentadora i assecadora
Teka TK4 1270 i TKS1 710 C de lliure instal·lació en
columna, de color blanc i amb càrrega frontal.

Revestiment
Taulell de cuina de Silestone White Storm.
Frontal de rajola ceràmica bisellada Metro Marengo
Craquelle cem17 de 7,5 x 15 cm col·locada a
trencajunts amb vorada blanca.
Resta de paraments pintats amb pintura plàstica
Valentine de color Pedra de Llac VD137.
Fals sostre pintat amb plàstic de color RAL 05W1.
Mobiliari
Mobles de cuina Nolte Kuchen model F20 Focus amb
marc perimetral, portes, frontals i interior de polímer
lacat de color blanc.
Tirador d’inox mat.
Moble baix sota el taulell de cuina de 75 cm d’alçària
i sòcol refós blanc.
Moble superior de 90 cm d’alçària amb il·luminació
inferior integrada.
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LAVABO 1

Banyera Duravit D-Code de color blanc.

Paviment
Paviment porcellànic Azteca Delhi 20 Almond mat
rectificat de 120 x 19,4 cm.

Aixetes
Aixeta mescladora monocomandament crom per a pica
i bidet Duravit B2.
Aixeteria banyera Grohe Essence amb inversor
automàtic. Conjunt de dutxa Grohe Euphoria amb
teledutxa massatge, ﬂexo d’1,75 m, barra de 90 cm i
sabonera.
Claus de pas Ramon Soler sèrie Drako acabat crom.

Revestiment
Parets aplacades amb Mykonos Ceràmica Marmi
brillantor rectificada de 90 x 30 cm.
Sobre de banyera de Silestone Blanc Zeus.
Sostre
Fals sostre THU model Murano registrable de làmines
d’acer galvanitzat lacat de color RAL 9010 sobre
cornisa perimetral de fusta.

Diversos
Porta-rotlles Water Evolution sèrie Deep acabat crom.
Mirall antibaf emmarcat amb roure.
Mampara corredissa banyera Duscholux model Gravity
de vidre transparent i perfils amb acabat Platinum
súper brillant.
Tovalloler elèctric Toso Radiatori SR 1200/500 de color
blanc.
Lluminàries downlight encastades Dicrocuadra
individual i Weber&Ducre model Deep IP45, totes dues
de color blanc.
Mecanismes Jung LS990 Blanc Alpí.

Sanitaris
Vàter i bidet murals Duravit Me de color blanc amb
caiguda de tapa esmortida i bastidor Geberit Duoﬁx.
Polsador doble descàrrega Geberit Sigma 30 crom
brillant.
Lavabo Kyria model Elba damunt superfície de Solid
Surface de Durian amb moble amb tovalloler amb
estructura d’acer inoxidable brillant i calaixera amb
lleixa inferior de xapa de roure tenyit.
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brillant i calaixera amb lleixa inferior de xapa de roure
tenyit.
Plat de dutxa Hidrobox Nature sense marc de color
blanc i textura pissarra.

LAVABO 2
Paviment
Paviment porcellànic Azteca Delhi 20 Almond mat
rectificat 120 x 19,4 cm.

Aixetes
Aixeta mescladora monocomandament crom per a pica
i bidet Duravit B2.
Aixeta mescladora monocomandament Grohe Essence
i conjunt de dutxa Grohe Tempesta 100 amb teledutxa
de 3 dolls, ﬂexo d’1,75 m i barra de 60 cm.
Claus de pas Ramon Soler sèrie Drako acabat crom.

Revestment
Parets aplacades amb Mykonos Ceràmica Marmi
brillantor rectificada 90 x 30 cm.
Sostre
Fals sostre THU model Murano registrable de làmines
d’acer galvanitzat lacat de color RAL 9010 sobre
cornisa perimetral de fusta.

Diversos
Porta-rotlles Water Evolution sèrie Deep acabat crom.
Mirall antibaf emmarcat amb roure.
Mampara corredissa de vidre transparent.
Tovalloler elèctric Toso Radiatori SR 1200/500 de color
blanc.
Lluminàries downlight encastades Dicrocuadra
individual i Weber&Ducre model Deep IP45, totes dues
de color blanc.
Mecanismes Jung LS990 Blanc Alpí.

Sanitaris
Vàter i bidet (quan n’hi ha) murals marca Duravit Me de
color blanc amb caiguda de tapa esmortida i bastidor
Geberit Duoﬁx.
Polsador doble descàrrega Geberit Sigma 30 crom
brillant. Lavabo Duravit Vero damunt consola
metàl·lica d’acer inoxidable, brillant als lavabos petits.
A la resta de lavabos tipus 2, Lavabo Kyria model Elba
damunt superfície de Solid Surface de Durian amb
moble amb tovalloler amb estructura d’acer inoxidable
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Estructura
L'estructura horitzontal es resol amb sostres
reticulars bidireccionals de formigó armat in situ
alleugerit, no recuperable, de cassetons de formigó.
El sostre de la planta ‐1, es resol amb llosa massissa
de formigó armat “in situ”.
L'estructura vertical es fa amb pilars de formigó
armat in situ. Puntualment, a les escales de planta
coberta, se utilitza estructura metàl·lica i forjats de
xapa col·laborant.
Lloses d'escala i formació de graons realitzades amb
formigó in situ. Alguns trams es realitzen amb
estructura metàl·lica.

Instal·lacions

Fonamentació superﬁcial amb sabates aïllades a peu
de pilars. La contenció de terres es realitza amb murs
pantalla encastats en el terreny. De la biga de
coronament del mur pantalla neixen els pilars
perimetrals de l'ediﬁci.

Fontaneria
Instal·lació d'aigua en distribució interior de l'habitatge
amb tub multicapa amb aïllament tèrmic de diferents
diàmetres segons l'ús, segon el Reglament de
Instal·lacions Tèrmiques als Ediﬁcis (RITE). Tub de
polietilè reticulat multicapa en muntants generals.
Clau de pas general en el muntant vertical situat en els
serveis generales de cada planta. Clau general de cada
habitatge situat en armari de cuina o safareig.
Cada zona humida (cuines, safaretjos i lavabos) disposa
de clau de tall per a aigua calenta i freda. Tots els
aparells sanitaris, excepte banyeres i dutxes, tenen clau
de pas individual per a aigua calenta i freda.
Rentavaixella i rentadora amb presa d'aigua freda i
calenta.

Electricitat
Instal·lació elèctrica d'acord amb l'RBT-2002.
Il·luminació
Lluminàries Led encastades en fals sostre model PKM
Dicuadra I o II a totes les estances. En banys, Delta Light
Reo OK, model estanc a la zona de la dutxa/banyera.
Els mecanismes són Jung model LS990 de color acer o
blanc.
Enllumenat regulat en dormitori principal i saló‐
menjador.

Per a l'elaboració de l'estructura es fa servir formigó
H-25/B/20/IIa excepte en alguns elements puntuals
on s'ha requerit formigó de major resistència. Tota
l'estructura s'ha realitzat d'acord amb el CTE DB SE
Seguretat Estructural del Reial decret 314/2006 i
l'EHE Instrucció de Formigó Estructural, i la posada en
obra, control i assaigs, en laboratoris especialitzats i
homologats.
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Sistema de ventilació mecànica controlada de flux
simple, equipada amb boques d’extracció a les cuines i
els banys, motor d’extracció de ventilació al sostre de
la cuina-bugaderia marca Zehnder model Confofan
S425.

Climatització i calefacció
Sistema de climatització, calefacció i producció d’ACS
generat mitjançant bomba de calor aerotèrmica
individual per a cada habitatge, format per:
– Unitat generadora exterior d’aire i aigua Mitsubishi
Ecodan PUHZ-SW100VAA, PUHZ-SW75VAA i PUHZSW50VKA amb refrigerant R‐410A.
– Unitat interior tipus ventiloconvector per conductes
Mitsubishi PEAD-RP71JAQR1, gamma i-HWD2 2T
models DLIO 102, 302, 402.
– Xarxa de conductes de ﬁbra Climaver Neto i reixes de
difusió d’aire (impulsió/retorn) lineals d’alumini.
– Equip interior de producció d’ACS de la marca
Mitsubishi Hydrobox EHSC-VM2C, ERST20C-VM2C-S i
ERST20C-VM2C-S combinat amb un interacumulador
de 140 L amb tanc d’acumulació d’ACS de 200 L
incorporat.

Instal·lacions audiovisuals
S’ajusten a la normativa ICT.
Preses d’antena per a TV, FM i parabòlica a la sala, la
cuina i les habitacions.
Previsió per a la recepció de canals digitals de televisió.
Punts de telefonia al menjador, la cuina i les
habitacions.
Videoporter Niessen ABB model Welcome M amb
càmera situada a l’entrada de l’edifici i monitor
receptor a l’entrada de cada habitatge.
Alarma i videovigilància (CCTV)
Sistema d’alarma instal·lat a tots els habitatges.
Contractació opcional del servei de connexió i
manteniment amb l’empresa de seguretat Grup Barna
Porters, a càrrec del client.
Sistema de videovigilància amb càmeres a tots els
vestíbuls i als accessos des del carrer, jardí interior i
coberta.
Control des de consergeria central, ubicada al vestíbul
d’Espronceda 274.

Per al control del sistema i el monitoratge del consum,
l’equip disposa d’un sistema de control FTC5 que
permet efectuar el càlcul del consum d’energia
elèctrica de calefacció, refrigeració, aigua calenta
sanitària i legionel·la. Per a aquest càlcul, el model
Hydrobox disposa de sonda de temperatura
d’impulsió, sonda de temperatura en retorn i
cabalímetre.
Termòstat mural a la dependència principal.
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Garantia de servei

Certificació energètica

- Control de qualitat
- Control de l’estructura (murs, pilars i forjats) per
empresa homologada
- Control i direcció de les instal·lacions per empresa
homologada
- Control d’estanquitat de façanes per empresa
homologada
- Control dels ascensors per empresa homologada
- Control de qualitat dels materials per empresa
homologada
Certificació AENOR
El Grup Núñez i Navarro disposa de la certificació
AENOR de Sistema Integrat de Gestió de Qualitat,
Seguretat i Medi Ambient, i garanteix la millora
contínua dels processos de disseny, construcció i
venda.
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