NN ENAMORATS 40−44
AMOR A PRIMERA VISTA

CREADA PER
ENAMORAR-TE

NN Enamorats 40-44 és una nova promoció d’habitatges, locals
comercials, trasters i aparcaments al barri de la Sagrada Família, una
zona amb espais verds i molt ben comunicada.
L’edifici s’aixeca en un tranquil carrer residencial en un entorn molt ben
comunicat, tant en cotxe per l’avinguda Diagonal o el carrer d’Aragó,
com amb autobús urbà i diverses línies de metro. A més, està envoltat
d’equipaments comercials i culturals, com ara la plaça de les Glòries, el
Mercat dels Encants, el Teatre Nacional de Catalunya o l’Auditori.

HABITATGES DE LLOGUER AMB
1, 2 o 3 HABITACIONS I 1 o 2 LAVABOS

Cinc plantes amb 30 habitatges i piscina comunitària en
un conjunt residencial amb dos accessos independents:
una escala al número 40 i una altra al 44, totes dues amb
tres habitatges per replà.
Paviment general de parquet sintètic, excepte als lavabos,
a la zona de bugaderia i a les terrasses. Les portes són
de fusta, inclosa la de l'entrada, blindada i amb pany de
seguretat. Els tancaments dels habitatges són d'alumini
amb trencament del pont tèrmic i doble vidre de baixa
emissió; a més, disposa de persianes elèctriques i

una segona protecció mitjançant gelosies de làmines
orientables a totes les terrasses, per matisar el contacte
amb el carrer i prevenir la radiació solar.
A la coberta, zona de solàrium enjardinada amb piscina
comunitària il·luminada, accessible amb ascensor o per
l'escala.
Quatre plantes subterrànies destinades a trasters i
aparcament per a cotxes, motos i bicicletes culminen
aquest nou projecte de lloguer.

CUINA

PATIS I TERRASSA

Cuines de disseny totalment equipades amb mobiliari i
electrodomèstics d'alta eficiència integrats: forn, microones,
campana extractora, placa d'inducció, rentavaixella i
nevera. Taulell de cuina de Silestone revestit de rajola
ceràmica bisellada; paviment de parquet continu amb la
sala-menjador; ventilació natural i mecànica; il·luminació
LED al sostre i a sota dels mobles alts.
Els pisos de tres habitacions disposen de bugaderia
equipada amb moble amb pica, rentadora i assecadora, i
tenen ventilació natural.
La resta d'habitatges tenen rentadora i assecadora dins
d'un armari al rebedor.

Tots els pisos tenen terrasses assolellades i, els de la primera
planta, pati interior.
A la primera planta, els tres habitatges amb orientació
cap a l'interior gaudeixen d'una espectacular terrassa amb
piscina privada i accés directe des de la sala-menjador i els
dormitoris.
Tant els patis com les terrasses tenen paviment de gres
porcellànic.

LAVABOS

DORMITORIS

Els pisos d'una habitació disposen de dutxa; els de dues
tenen banyera, i els de tres, dos lavabos, un amb dutxa i
l'altre amb banyera. Paviment i parets de ceràmica. Pica
amb moble o sense, vàter i bidet murals, radiador tovalloler i
altres accessoris que li confereixen un disseny espectacular.
Tots tenen ventilació natural, excepte els situats a la suite
en els pisos de tres habitacions.

Dormitoris amplis amb armaris encastats, molt lluminosos,
amb grans finestres amb sortida a la terrassa. Terres
de parquet, persianes elèctriques, gelosies de làmines i
tancaments d'altes prestacions per a un confort màxim.

TIPOLOGIA DE PISOS
PISOS D'UNA HABITACIÓ
Tenen un dormitori doble amb lavabo, i cuina oberta a la
sala-menjador.

PISOS DE DUES HABITACIONS
Tenen un dormitori doble i un d'individual, un lavabo i cuina
oberta a la sala-menjador.

PISOS DE TRES HABITACIONS
Tenen un dormitori doble i dos d'individuals, dos lavabos
(un a la suite), bugaderia i cuina oberta a la sala-menjador.

Les terrasses amb piscina i els patis interiors són exclusius de la primera planta.

EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT
EN TOTS ELS DETALLS

(emissions CO₂)

Enamorats 40-44 és un complex residencial
d'obra nova ecoeficient, dissenyat d'acord amb
les millors tecnologies d'eficiència energètica
del mercat.

ENVOLUPANT EXTERIOR

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

• Façana arrebossada amb doble aïllament tèrmic, interior i

Il·luminació natural

exterior.

• Obertures generoses per proporcionar el màxim de llum

• Proteccions solars orientables mitjançant gelosies de làmines

natural a l'interior.

a tota la façana per evitar el sobreescalfament de la pell

• Control solar i de les vistes mitjançant proteccions orientables.

exterior de l'edifici.
• Tancaments d'alumini d'altes prestacions, amb trencament

Il·luminació i consum elèctric

del pont tèrmic i estanquitat a l'aigua, amb vidres de baixa

• Electrodomèstics de gamma alta i baix consum (A+, A++,

emissió i gran atenuació acústica per al màxim confort a

A+++ i ECO)

l'interior dels habitatges.

• Il·luminació LED, de baix consum, llarga vida útil, no emet

• Finestres d'alumini 75 % reciclat que garanteix la reducció de

calor ni raigs UV i és més reciclable.

les emissions de diòxid de carboni.
• Les persianes de la façana principal replegables i orientables

Ascensors

ofereixen una gran protecció contra el sol i la intempèrie, així

• Màxima qualificació en eficiència energètica.

com una excel·lent regulació de la llum, amb un estalvi del 40 %

• Quadre de maniobra de baix voltatge.

en calefacció i d'un 10 % en refrigeració.

• Il·luminació interior amb LED.

Els nostres projectes incorporen
alumini reciclat Hydro CIRCAL, amb
la qual cosa contribuïm de manera
significativa a la reducció de la
petjada de carboni.

L'ús racional de les tecnologies més
avançades permet aconseguir un alt
grau d'eficiència energètica.

RENDIMENT TÈRMIC
Ventilació natural
• El generós perímetre exterior dels habitatges i els patis
interiors centrals afavoreixen la ventilació natural creuada dels
interiors, amb la qual cosa es redueix el consum en climatització
i s'incrementa el confort de l'usuari.
• Sistema de microventilació amb finestra tancada incorporat
als tancaments i manipulable per part de l'usuari.

Temperatura de confort
• Climatització amb calefacció i refrigeració d'alta eficiència amb
distribució de l'aire a través de conductes amb revestiment interior
d'alta absorció acústica, que garanteix un funcionament silenciós
de la instal·lació. Les reixes d'impulsió d'aire incorporen comportes
de regulació, que permeten graduar temperatures de confort
diferents per a cada espai.
• Sistema de climatització integral que ofereix un sistema complet
de bomba de calor d'alta eficiència, amb refrigeració a l'estiu,
calefacció a l'hivern i aigua calenta sanitària (ACS) durant tot l'any.

Apliquem diverses mesures de reducció
del consum energètic. D'aquesta
manera aconseguim un estalvi econòmic
significatiu.

NN ENAMORATS 40−44
Carrer dels Enamorats, 40-44
BARCELONA

Comte d’Urgell, 230 · 08036 Barcelona · Tel. 93 405 01 01 · www.nyn.es/ca
Aquesta descripció és informativa, de manera que no constitueix cap document contractual legal.

@groupnn

