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Illa Augusta emergeix en ple barri de Sarrià per oferir-li una oportunitat única de millorar la
seva qualitat de vida. Un complex residencial d’obra nova amb places, parcs i jardins al seu
voltant, en un ambient relaxat i allunyat de l’estrès de la gran ciutat. Una excel·lent opció de
futur a la zona alta, en un dels districtes més verds de Barcelona i que encara manté viu
l’esperit i l’encant de l’antic poble de Sarrià. Una zona residencial tranquil·la i familiar al
costat de prestigiosos centres educatius i sanitaris.
Un entorn amb una immillorable comunicació, tant en cotxe per la Ronda de Dalt, com amb
la resta de la ciutat mitjançant ferrocarril i autobús.
El projecte està situat a l’illa compresa entre la Via Augusta i els carrers Dolors Monserdà,
Avió Plus Ultra i Margenat, del municipi de Barcelona, codi postal 08017.
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Descripció general
Projecte de 3 ediﬁcis plurifamiliars (blocs A, B i C) amb plantes baixes residencials enjardinades,
locals comercials i aparcament a la Via Augusta 349-355, carrer Dolors Monserdà 7-13 i carrer
Avió Plus Ultra 24 i 28-30 de Barcelona.
Les façanes principals estan orientades a nord-est, sud-est i sud-oest respectivament i les
posteriors a un interior enjardinat. El disseny i la composició contemporània de la façana principal
de Via Augusta disposa de grans terrasses enjardinades i una cantonada vidriada en el seu costat
est. La resta de façanes s'integren a l'estètica de nucli urbà característic del barri de Sarrià.
El conjunt son 3 blocs plurifamiliars amb un total de 39 habitatges comunicats entre si per les
plantes d'aparcament. El bloc A amb front a Via Augusta i carrer Dolors Monserdà disposa de 4
nuclis de comunicació, escala A amb accés des de Dolors Monserdà i escales B, C i D amb accés
des de Via Augusta. Als blocs B i C s'accedeix des del carrer Avió Plus Ultra. Al vestíbul de les
escales B i C del bloc A, es disposa de servei de consergeria per a tots els blocs.


Plantes Soterrani: Les 5 plantes soterrani tenen el seu accés rodat i de vianants a través de Via
Augusta i queden comunicades mitjançant ascensor amb totes les plantes d'habitatges.
Disposen d'un total de 152 places de cotxe (4 de càrrega elèctrica en soterrani B), 14 de moto i
una zona de bicicletes. Les plantes es comuniquen mitjançant rampa de vehicles, 3 escales (2
al bloc A amb sortida directa a Via Augusta i una amb sortida a carrer Avió Plus Ultra a través
del vestíbul d'habitatges), 1 ascensor adaptat amb sortida a Via Augusta i 6 ascensors que
comuniquen amb els vestíbuls de cada escala i amb les plantes d'habitatges.

Bloc A :
Escala A:
 Planta baixa: Consta del vestíbul principal i un habitatge de 2 dormitoris, dos banys, safareig,

cuina office i menjador-estar amb terrassa interior enjardinada i piscina. Es situa també
l'estació transformadora que dóna servei al conjunt de la promoció.
 Plantes pis: Plantes primera i segona amb dos habitatges per replà i nucli de comunicació

format per escala i un ascensor. La porta 1 disposa d'un dormitori amb bany, cuina oberta a
menjador-estar i balcó a carrer Dolors Monserdà. La porta 2 consta d'un programa funcional de
4 dormitoris i 2 banys, un d'ells en suite, cuina, safareig i menjador-estar amb balcons al carrer
Dolors Monserdà.
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Descripció general


Planta coberta: amb accés a través de l'ascensor o de l'escala, disposa de piscina d'ús
comunitari, zona de reserva per a estenedors i maquinària pròpia de l'ediﬁci (recinte de
telecomunicacions, plaques solars, unitats exteriors d'aire condicionat dels habitatges). Una
part de la coberta té ús privat de l'habitatge 3º1ª de l'escala B.

Escales B, C i D:
 Planta baixa: Consta de 3 locals comercials, l'accés rodat i de vianants a l'aparcament, el

vestíbul únic de les escales B i C on s'ubica el servei de consergeria i el vestíbul de l'escala D.
L'escala C disposa de dos habitatges amb terrasses interiors enjardinades i piscina i un
programa funcional d'1 dormitori amb bany, cuina americana a porta 1, independent en
porta 2 i menjador-estar.


Plantes pis: Consten de dos habitatges per replà i nucli de comunicació format per una
escala i un ascensor.
Escala B: Plantes primera a quarta amb àmplies terrasses enjardinades a façana Via
Augusta. La porta 1 té vidre tipus mirador a la cantonada sud de l'habitatge. Consta de
3 dormitoris i 2 banys, un d'ells en suite, lavabo (plantes 1a i 2a), cuina i menjadorestar. En planta 3ª gran terrassa sobre carrer Dolors Monserdà. La porta 2 disposa
d'un dormitori amb bany, cuina oberta a menjador-estar i terrassa enjardinada a Via
Augusta .
Escala C: Plantes primera a quarta amb dos habitatges per replà, terrasses a interior
d'illa i àmplies terrasses enjardinades a Via Augusta. La porta 1 consta de 4 dormitoris
i 2 banys, un d'ells en suite, cuina, safareig i menjador-estar. La porta 2 disposa de 2
dormitoris i 2 banys, un d'ells en suite, cuina i menjador-estar.
Escala D: Plantes primera a quarta amb dos habitatges per replà, terrasses a interior
d'illa i àmplies terrasses enjardinades a Via Augusta. La planta 1ª compta amb una
àmplia terrassa interior enjardinada amb piscina. La porta 1 consta de 3 dormitoris i 2
banys, un d'ells en suite amb vestidor, safareig, cuina i menjador-estar. La porta 2
disposa de 4 dormitoris i 2 banys, un d'ells en suite, cuina, safareig i menjador-estar.



Planta coberta: amb accés a través de cada ascensor o escales, disposa de piscina d'ús
comunitari, zona de reserva per a estenedors i maquinària pròpia de l'ediﬁci (recinte de
telecomunicacions, plaques solars, unitats exteriors d'aire condicionat dels habitatges i
espais de previsió per a maquinària de locals de planta baixa ).
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Descripció general
Bloc B :
 Planta baixa: Consta del vestíbul principal i un habitatge amb programa funcional de dos

dormitoris i 2 banys, un d'ells en suite, safareig, cuina i menjador-estar amb terrassa interior
enjardinada.
 Planta primera: Un habitatge per replà de 3 dormitoris i 2 banys, un d'ells en suite, cuina i

menjador-estar. Disposa de terrassa a interior d'illa.


Planta coberta: amb accés a través de l'escala, disposa de zona de reserva per a estenedors i
maquinària pròpia de l'ediﬁci (recinte de telecomunicacions, plaques solars, unitats
exteriors d'aire condicionat dels habitatges).

Els dos habitatges del bloc B disposaran d'accés i ús de la piscina comunitària situada a la
planta coberta del bloc C.
Bloc C :
 Planta baixa: Consta del vestíbul principal i 2 habitatges de 2 o 3 dormitoris i 2 banys, un

d'ells en suite, cuina i menjador-estar amb àmplia terrassa interior enjardinada amb piscina.
 Planta primera: Nucli de comunicació amb 4 habitatges per replà d'1 dormitori amb bany,

cuina (oberta al saló en portes 2 i 3) i menjador-estar. Portes 1 i 4 disposen de terrassa
posterior a interior d'illa.


Planta coberta: amb accés a través de l'ascensor o l'escala, disposa de piscina comunitària,
zona de reserva per a estenedors i maquinària pròpia de l'ediﬁci (recinte de
telecomunicacions, plaques solars, unitats exteriors d'aire condicionat dels habitatges).
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Descripció general
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Acabats Exteriors
Façana
Façana ventilada de pedra natural Crema Moka. El bloc B combina la
façana de pedra Moka amb granit negre Zimbabwe. El bloc C en
interior d'illa, té la seva part central aplacada en panell Composite
d'alumini lacat color Gris Niebla.
Façana amb lames corredisses d'alumini lacat color OXICOBRE en
carrer Avió Plus Ultra, blocs B i C.
Tancaments
Fusteria d'alumini anoditzat TECHNAL color Gris Niebla. Finestres i
balconeres batents UNICITY o corredisses LUMEAL segons les
estances. Els vidres són del tipus Climalit amb cambra d'aire i
atenuació acústica i baix emissiu.
Persiana SUPERGRADHERMETIC color Gris Niebla. Calaix de persiana
amb aïllant XPS expandit amb hidrocarbur HFC adherit a cara
interior. Acabat exterior en pedra CREMA MOKA o en COMPOSITE
d'alumini lacat color Gris Niebla. Interior tribuna de vidre dels
habitatges bloc A, amb cortina, foscurit i SCREEN enrotllable teixit
obertura 3% Classic 3 Charcoal. Bloc B i C façana principal amb
SCREEN exterior RENSON FIXSCREEN i tancament exterior de lames
corredisses de platines horitzontals d'acer galvanitzat lacat color
OXICOBRE.
Terrasses
Paviment porcellànic SUNROCK Jerusalem Ivory 60x30x1cm.
Baranes d'alçada 1,10m d'acer inoxidable amb vidre laminar
transparent i jardinera blanca de polièster amb espècies vegetals. Les
baranes de façana interior són similars però no disposen de jardinera.
Façana principal de blocs B i C, barana de vidre amb perﬁleria oculta
d'acer inoxidable.
Il·luminació mitjançant aplics BEGA 24203 color graﬁt
La façana a Via Augusta disposa de tendals braç invisible amb teixit
de ﬁbra de vidre SARGA 555 color antracita/bronze i accionament
motoritzat SOMFY amb comandament a distància i automatisme de
vent.
SETEMBRE 2019
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Acabats Exteriors
Separadors de terrasses de Via Augusta amb marc d'acer inoxidable i
vidre translúcid blanc, amb registre inferior d'instal·lació de reg i
desguàs de la jardinera.
Terrasses planta baixa
Paviment tècnic de gres porcellànic SUNROCK Jerusalem Ivory
60x60x2cm. Gespa artiﬁcial model ELITE, arbres i espècies arbustives
en determinats perímetresPiscina recoberta per llosetes HISBALITH 333B 4x4cm color BEIGE de
profunditats diferents segons l'habitatge, compreses entre 1,00m1,40m. Les instal·lacions de la piscina es realitzen amb depuradora i
bomba dosiﬁcadora, ﬁltres i bombes auto aspirants i s'il·lumina amb
reﬂectors subaquàtics. Escala d'acer inoxidable Astrapool Elegance.
Barana d'alçada 1,10m d'acer galvanitzat pintat color gris graﬁt amb
jardinera de polièster color blanc amb espècies vegetals i reg
automàtic
Il·luminació mitjançant aplics BEGA 3336 color graﬁt. Disposen de
presa elèctrica estanca i aixeta.
Separadors formats per marc metàl·lic i perﬁls de tarima sintètica
TARIMATEC model ANNAPURNA 80x40mm acabat NOGAL per les
dues cares.
Coberta
Totes les cobertes són planes i transitables acabades amb paviment
tècnic de gres porcellànic SUNROCK Jerusalem Ivory 60x60cm en
zones d'ús no restringit. A l’àrea d'instal·lacions hi ha el mateix acabat
però amb col·locació amorterada.
Barana d'acer inoxidable i vidre laminar amb butiral transparent.
Xemeneies mitjançant tubs lacats color RAL 1013 sobre calaix d'obra
acabat amb microestuc o pedra CREMA MOKA.
Cambres i armaris tècnics amb portes formades per perﬁls metàl·lics
pintats color gris graﬁt.
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Espais Comuns
Vestíbul, replans i escala habitatges
Accés a vestíbuls mitjançant porta amb perﬁleria metàl·lica, vidre i
xapa de TRESPA model Meteon. Videoporter NIESSEN model
WELCOME. Paviment de pedra calcària MOLEANOS acabat envellit
de diversos formats combinant amb perímetre i sòcol en SILESTONE
ICONIC BLACK. Parets aplacades amb platines metàl·liques lacades
en negre i DM ignífug xapat de roure amb acabat tenyit i envellit.
Resta de parament acabat en pintura plàstica mat en bloc A, amb
revestiment vinílic en blocs B i C. Fals sostre de PLADUR amb
motllura perimetral de cartró guix pintat amb pintura plàstica
VALENTINE 26A3.
Replans d'habitatges amb paviment de marbre CREMA MARFIL i
parets amb plafons en xapa de roure acabat tenyit envellit i perﬁl
metàl·lic color negre integrant les portes al conjunt.
Escala amb paviment i sòcol de marbre CREMA MARFIL. Parets
enguixades acabades amb pintura plàstica d'aspecte llis mat,
VALENTINE Valon ref 10N2
Ascensors
Ascensors elèctric OTIS GEN2 CONFORT, segons Normativa Vigent
d'Accessibilitat,

amb

màquina

compacta

i

portes

d'obertura

automàtica d'acer inoxidable.
Decoració de cabina amb miralls, passamans i sostre de disseny.
Paviment de pedra calcària MOLEANOS acabat envellit.
Cambres tècniques
Cambres tècniques i lavabo conserge enrajolat blanc 20x20cm
Stylnul i paviment LEA Ceramiche ref CLIFFSTONE TAUPE Moher
60x30cm. Fals sostre de PLADUR pintat color blanc.
Sanitaris ROCA Meridian. Abocador GARDA blanc amb reixa d'acer
inoxidable.
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Aparcament
Porta d'accés de perﬁls tubulars 50x30cm d'alumini lacat color
OXICOBRE amb accionament a través de comandament a distància i
accionament alternatiu manual amb clau.
Paviment de formigó remolinat i envernissat antilliscant. Paraments
verticals revocades i pintades en diferents colors segons planta de
soterrani. Sostre pintat amb gota color RAL 9002.
Trasters amb paviment de resina de poliuretà RAL 9002. Parets i
sostre pintats amb pintura plàstica color RAL 9002.
Serralleria pintada amb esmalt color RAL 7022.
Nuclis de comunicació aparcament
Paviment en marbre CREMA MARFIL. Parets acabades amb arpillera
color VALENTINE 10N2 Chroma Guide i sostres pintats amb pintura
plàstica del mateix color.
Barana d'acer galvanitzat amb esmalt color RAL 7022 i vidre laminar
6 + 6 butiral transparent.
Il·luminació per aplics METALARC surface round
Piscines comunitàries
Piscina de 1,40m de profunditat (esc B-C-D bloc A) i 0,90m (esc. A
bloc A i bloc C) format per llosetes HISBALIT 333B 4x4cm color
BEIGE.
Platja amb paviment tècnic de gres porcellànic SUNROCK Jerusalem
Ivory 60x60x2cm.
Les instal·lacions de la piscina es realitzen amb depuradora i bomba
dosiﬁcadora, ﬁltres i bombes auto aspirants i s'il·luminen amb
reﬂectors subaquàtics.
Escala d'acer inoxidable ASTRAPOOL ELEGANCE i dutxa model
ANGEL.
Plataforma elevadora per a accés adaptat VÀLIDA model CELARE
integrada.
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Acabats Interiors
Paviments habitatges
Paviment de parquet laminat ﬂotant QUICK STEP PERSPECTIVE
UF312, col·locat a junta lliure sobre làmina de polietilè en totes les
estances excepte en zones banys, cuines, safareigs i terrasses.
Pintura
Els paraments verticals i horitzontals d'habitatges pintats amb
pintura plàstica color VALENTINE VD137 mat. La serralleria pintada
amb imprimació antioxidant per a la seva protecció i posteriorment
amb esmalt.
Divisòries
Entre habitatges, amb plaques de cartró guix de doble estructura
de perﬁls d'acer galvanitzat amb aïllament fono absorbent i xapa
d'acer galvanitzat amb gruix total de 17 cm. Distribució interior
amb plaques de cartró guix de 8 cm.
Fals sostre en tot l'habitatge amb plaques de cartró guix pintat
amb plàstic mat VALENTINE 05W1 chroma guide.
Fusteria interior
Porta d'entrada als habitatges amb acabat interior de DM lacat
color RAL9010. Acabat exterior de xapa de roure. Ferratges amb
perns antipalanca, espiell òptic gran angular i pany de seguretat de
tres punts. Pom i manetes d'acer inoxidable.
Portes opaques amb acabat lacat satinat color blanc RAL9010 i
ranurades perimetralment. Sistema Carré amb junta de goma
perimetral i sistema de ventilació oculta. Sistema KRONA a
corredisses. Manetes JNF IN Stout.
Portes de vidre transparent en cuines i distribuïdors amb perﬁleria
metàl·lica lacada color negre RAL 9005.
Armaris de portes batents i tapetes de fusta lacat satinat RAL 9010.
La cara exterior de la porta té un ranurat perimetral amb un refós
en el centre. L'acabat interior és en melanina OLM Bovary 98P
GAMELA. Tiradors JNF IN Stout.
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CUINA
Paviment
Paviment de gres porcellànic LEA CERAMICHE Cliffstone Taupe
Moher 60x30 col·locat a 1/3 de junta.
Revestiment
Taulell amb Silestone BLANC ZEUS EXTREME 2 cm.
Enrajolat COTTAGE WHITE 7,5x30cm a trencajunts, amb borada
color gris antracita. (Pis mostra: EQUIPE EVOLUTION gris fosc
20915 7,5x15cm amb juntes de 4 mm color blanc). Resta de
paraments allisat i pintat amb pintura plàstica VALENTINE VD137.
Mobiliari
Mobles de cuina, sobre i sota taulell amb calaixos i guies d'acer
inoxidable. Il·luminació tipus LED SET-2 integrada.
Portes en polilaminat color blanc mat per a l'exterior amb interior i
prestatges amb laminat sintètic i frontisses ocultes d'acer inoxidable
igual que els tiradors.
Equipament
Forn elèctric i microones encastat frontal de vidre SIEMENS.
Campana extractora decorativa d'acer inoxidable PANDO.
Nevera integrable SIEMENS
Placa cocció gas / inducció SIEMENS.
Aigüera BLANC ANDANO 500-U d'acer inoxidable.
Aixetes monocomandament BLANC model LINUS.
Rentaplats integrat SIEMENS.
Rentadora i assecadora TEKA.
Safareig
Revestiment ceràmic a les parets i el paviment.
Fals sostre pintat amb plàstic mat color VALENTINE 05W1.
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BANY 1
Paviment
Gres porcellànic FLOORGRES FLOORTECH FLOOR 7.0 Soft 80x20cm.
Revestiment
Arrambador

alçada

60cm

en

gres

porcellànic

FLOORGRES

FLOORTECH FLOOR 7.0 Soft.
Resta de paret en gres porcellànic FLOORGRES INDUSTRIAL IVORY
MATTE 80x20cm.
Taulell lavabo, sobre i frontal banyera de SOLID SURFACE Durian
blanc.
Sostre
Fals sostre registrable i cornisa perimetral en DM hidròfug xapat en
roure acabat tenyit.
Sanitaris
Sanitaris suspesos ZERO color blanc amb bastidor GEBERIT.
Banyera KALDEWEI CONODUO sèrie AVANTGARDE color blanc.
Rentamans Kyria model ELBA color blanc.
Aixetes
Aixetes monocomandament HANSGROHE sèrie METRIS.
Teledutxa HANSGROHE AXOR UN amb ﬂexo i barra.
Varis
Moble sota lavabo xapat en roure acabat agrisat.
Mirall anti-baf emmarcat amb acer inoxidable.
Tovalloler elèctric. Brandoni sèrie BAGNO acabat crom.
Accessoris WATER EVOLUTION sèrie DEEP acabat crom.
Downlights encastats en fals sostre i apliqui Panzeri ZERO 75 sobre
mirall.
Mampara corredissa de vidre transparent.
Mecanismes JUNG LS990 ACER.
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BANY 2
Paviment
Gres

porcellànic

FLOORGRES

FLOORTECH

FLOOR

7.0

Soft

80x20cm.
Revestiment
Arrambador

alçada

60cm

en

gres

porcellànic

FLOORGRES

FLOORTECH FLOOR 7.0 Soft.
Resta de paret en gres porcellànic FLOORGRES INDUSTRIAL IVORY
MATTE 80x20cm.
Taulell lavabo, sobre i frontal banyera d'SOLID SURFACE Durian
blanc.
Sostre
Fals sostre registrable i cornisa perimetral en DM hidròfug xapat en
roure acabat tenyit.
Sanitaris
Sanitaris suspesos ZERO color blanc amb bastidor GEBERIT.
Plat de dutxa HIDROBOX CUBE color blanc i textura pissarra.
Rentamans Kyria model ELBA color blanc.
Aixetes
Aixetes monocomandament HANSGROHE sèrie METRIS.
Dutxa GROHE EUPHORIA amb dutxa mural, teledutxa i ﬂexo.
Varis
Moble sota lavabo xapat en roure acabat agrisat.
Mirall anti-baf emmarcat amb acer inoxidable.
Tovalloler elèctric. Brandoni sèrie BAGNO acabat crom.
Accessoris WATER EVOLUTION sèrie DEEP acabat crom.
Downlights encastats en fals sostre i luminària Panzeri ZERO 75
sobre mirall.
Mampara corredissa de vidre transparent.
Mecanismes JUNG LS990 ACER.
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BANY 3
Paviment
Gres porcellànic FLOORGRES FLOORTECH FLOOR 7.0 Soft 80x20cm.
Revestiment
Arrambador

alçada

60cm

en

gres

porcellànic

FLOORGRES

FLOORTECH FLOOR 7.0 Soft.
Resta de paret en gres porcellànic FLOORGRES INDUSTRIAL IVORY
MATTE 80x20cm.
Sostre
Fals sostre registrable i cornisa perimetral en DM hidròfug xapat en
roure acabat tenyit.
Sanitaris
Sanitari suspès ZERO color blanc amb bastidor GEBERIT.
Rentamans DURAVIT HAPPY D.2 amb semipedestal.
Aixetes
Aixetes monocomandament HANSGROHE sèrie METRIS
Varis
Mirall anti-baf emmarcat amb acer inoxidable.
Radiador Tosso model IMPERO
Accessoris WATER EVOLUTION sèrie DEEP acabat crom.
Downlights encastats en fals sostre i luminària Panzeri ZERO 75
sobre mirall.
Mecanismes JUNG LS990.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
ESTRUCTURA
Per a l'elaboració de l'estructura, s'ha utilitzat un formigó HA-25.
L'estructura vertical realitzada amb pilars de formigó armat i
puntualment amb perﬁls metàl·lics. L'estructura horitzontal,
realitzada amb forjats reticulars alleugerits amb cassetons de
formigó, massissats en determinades zones. La llosa d'escales és
llosa massissa de formigó armat.
Tota l'estructura, s'ha realitzat d'acord amb el "CTE DB SE
Seguretat Estructural del RD 314/2006" i la "EHE-08 Instrucció de
Formigó estructural". El control d'execució d'obra i els assajos de
control de qualitat corresponents, han estat realitzats en laboratoris
especialitzats i homologats.

INSTAL·LACIONS
Electricitat
Instal·lació elèctrica segons RBT-2002.
Fontaneria
Instal·lació d'aigua en distribució interior de l'habitatge amb tub
multicapa amb làmina d'alumini de diferents diàmetres depenent
del seu ús, segons normes UNE-ENISO 15875-2.
Clau general de pas en el muntant situat en serveis comuns de cada
planta.
En habitatges amb reg de jardineres, dues claus de pas de llautó
cromat a l'interior de l'habitatge. A la resta, una única clau. Cada
zona humida (cuina, banys i safareigs) disposen de clau de tall per
aigua calenta i freda.
Il·luminació
Lluminàries Led encastades en fals sostre model PKM individual o
doble DICUADRA en totes les estances. En zona dutxa / banyera,
DOWNLIGHT led estanc.
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Gas
Els habitatges que disposen d'aquest servei, compten amb tota la
instal·lació executada mitjançant tub de coure des del comptador
ﬁns al subministrament de caldera i cuina. S'ajusta a les "Normes
bàsiques per a instal·lacions interiors de gas".
Tots els habitatges amb cuina americana i la planta baixa de
l'escala C del bloc A, no tenen instal·lació de gas.
Climatització
Sistema de climatització Fred-Calor amb unitat evaporadora i
condensadora

MITSUBISHI

i

conductes

de

distribució

CLIMAVERNETO embocats a reixes d'impulsió i retorn a cada
estada.
Calefacció
Sistema de calefacció amb mono-conducte multicapa i caldera
mixta de condensació marca VIESSMANN i radiadors d'acer
TOSSO model IMPERO. Pre-instal·lació per a vàlvula termostable
per a cada un dels radiadors. Instal·lació d'un o diversos termostats
a l'habitatge per a la regulació de la temperatura ambient.
Els habitatges de planta primera del bloc C, no disposen
d'instal·lació de calefacció.
Instal·lacions Audiovisuals
Es dóna compliment a la normativa "I.C.T.".
Preses d'antena per a TV, FM, i parabòlica, a la sala, cuina i
habitacions.
Previsió per a la recepció de canals digitals de televisió.
Punts de telefonia en menjador, cuina i habitacions.
Vídeo porter amb càmera situada a l'entrada de l'ediﬁci i monitor
receptor prop de l'accés de cada habitatge
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Energia Solar
Sistema de captació d'energia solar tèrmica mitjançant panells solars
plans o tubs de buit situats sobre estructura en coberta comunitària.
Composta

per:

col·lectors

solars,

circuit

primari

amb

grup

electrobomba i intercanviador de plaques, circuit secundari distribuït
mitjançant grup electrobomba i interacumuladors individuals, situats
a la zona de safareig de les habitatge, per al preescalfament de
l'aigua de xarxa i subministrament d'aigua calenta sanitària
mitjançant caldera de condensació.
Els habitatges de planta primera del bloc C reben el subministrament
d'aigua calenta sanitària mitjançant termos elèctrics.
Reg automàtic
En els habitatges que tenen jardineres en façana, així com en els
jardins de planta baixa, es disposa d'un sistema de reg automàtic
format per electrovàlvules en pericons situats a les jardineres i
accionades mitjançant bateries.
Alarma y videovigilància
Sistema d'alarma instal·lat a tots els habitatges. Contractació
opcional a càrrec del client, del servei de connexió i manteniment
amb empresa de seguretat BP.
Sistema de videovigilància en tots els vestíbuls.
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VARIS
Garantia de Servei
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'estanqueïtat de façanes per empresa homologada ..
Control dels ascensors per empresa homologada.
Control de qualitat dels materials per empresa homologada.
Certiﬁcació AENOR
Grup Núñez i Navarro disposa de la certiﬁcació AENOR del sistema de Gestió - Integral de la
Qualitat, Seguretat i Medi Ambient i garanteix la millora contínua dels processos de disseny,
construcció i venda.

Certiﬁcació Energètica
L'ediﬁci disposarà de la Certiﬁcació Energètica per a ediﬁcis d'obra nova deﬁnida amb la lletra A en
blocs A i B i B en bloc C.
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