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Ens trobem en un entorn molt ben comunicat, tant en
cotxe per l'avinguda Diagonal o la Gran Via de les
Corts Catalanes, com amb el transport públic
metropolità, que ens ofereix diferents opcions:
autobusos i diverses línies de metro (L1, L2 i L5) a pocs
minuts a peu.
El projecte està situat entre mitgeres a l'illa situada
entre els carrers dels Enamorats, del Consell de
Cent, de Padilla i de Castillejos, al municipi de
Barcelona, codi postal 08013.
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Planta soterrani
Les quatre plantes de soterrani tenen accés, tant rodat
com per a vianants, pel carrer dels Enamorats, i queden
comunicades amb totes les plantes d'habitatges
mitjançant els ascensors.

Projecte d'ediﬁci plurifamiliar amb plantes pis
residencials, local comercial i aparcament al carrer dels
Enamorats número 40‐44 de Barcelona.
La façana principal, al carrer dels Enamorats, està
orientada al nord-oest i la façana posterior, que dona a
l'interior de l'illa, està orientada al sud-est.

Disposen d'un total de 81 places per a cotxe, cinc places
de moto i un espai de 25,58 m² reservat per a bicicletes.
Les plantes es comuniquen per la rampa dels vehicles,
per dues escales i per dos ascensors adaptats amb sortida
als vestíbuls principals de planta baixa i habitatges.

S'ha optat per l'opció de col·locar-hi dos accessos
independents simètrics amb el nucli d'escales i ascensor
corresponent, per permetre una distribució concèntrica i
igualitària entre els diferents habitatges, cosa que dota
de coherència i equilibri espacial tot el conjunt. L'accés
als dos habitatges centrals es va alternant a cada planta
entre les dues escales, de manera que es van alternant
l'orientació cap al carrer o cap a l'interior de l'illa, amb la
qual cosa s'aconsegueix variació a la façana.

A la planta soterrani ‐1, sota la rampa d'accés a
l'aparcament, hi ha l'estació transformadora (ET) que dona
servei a la promoció.
Planta baixa
Consta dels vestíbuls de recepció i accés als
habitatges, i d'un local amb accés directe des del
carrer dels Enamorats.

Es tracta d'un ediﬁci amb planta baixa i cinc plantes pis,
amb 30 habitatges, un local comercial i aparcament.
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A l'escala 2, la porta 1 disposa de sala‐menjador, dos
lavabos, cuina oberta a la sala-menjador amb accés a pati
interior privat, un dormitori doble, dos dormitoris
individuals, bugaderia amb accés a pati interior privat, i
un balcó cap al carrer amb accés directe des de la
sala‐menjador i els dormitoris. La porta 2 de l'escala 2
consta d'un programa funcional format per
sala‐menjador, lavabo, cuina oberta a la sala‐menjador
amb accés a pati interior privat, un dormitori doble, un
dormitori individual, un armari amb una columna de
rentadora i assecadora, i un balcó cap al carrer amb
accés directe des de la sala‐menjador i els dormitoris. La
porta 3 de l'escala 2 té sala‐menjador, cuina oberta a la
sala‐menjador amb accés a pati interior privat, un lavabo,
un dormitori doble, un armari amb una columna de
rentadora i assecadora, i una terrassa cap a l'interior de
l'illa amb accés directe des de la sala‐menjador.

Planta primera
La planta primera consta de dos nuclis de comunicació
formats, cadascun, per una escala i un ascensor, i tres
habitatges per replà, és a dir, un total de sis habitatges. A
l'escala 1, la porta 1 disposa de sala‐menjador, cuina
oberta a la sala-menjador amb accés a pati interior
privat, un lavabo, un dormitori doble, un armari amb una
columna de rentadora i assecadora, i terrassa cap a
l'interior de l'illa amb accés directe des de la
sala‐menjador. La porta 2 de l'escala 1 consta d'un
programa funcional format per sala‐menjador, un lavabo,
cuina oberta a la sala‐menjador amb accés a pati interior
privat, un dormitori doble, un dormitori individual, un
armari amb una columna de rentadora i assecadora, i un
balcó cap al carrer amb accés directe des de la
sala‐menjador i els dormitoris. La porta 3 de la mateixa
escala té sala‐menjador, dos lavabos, cuina oberta a la
sala‐menjador, amb accés a pati interior privat, un
dormitori doble, dos dormitoris individuals, bugaderia
amb accés a pati interior privat, i una terrassa cap a
l'interior de l'illa amb accés directe des de la
sala‐menjador.
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cap a l'interior de l'illa amb accés directe des de la sala‐
menjador i els dormitoris. La porta 2 de l'escala 2 consta
d'un programa funcional format per
sala‐menjador, un lavabo, cuina oberta a la
sala‐menjador, un dormitori doble, un dormitori
individual, armari amb una columna de rentadora i
assecadora, i un balcó cap al carrer amb accés directe
des de la sala‐menjador i els dormitoris. A la porta 3 de
l'escala 2 hi ha sala-menjador, cuina oberta a la
sala‐menjador, un lavabo, un dormitori doble, un armari
amb una columna de rentadora i assecadora, i un balcó
cap a l'interior de l'illa amb accés directe des de la salamenjador i el dormitori.

Plantes segona i quarta
Les plantes segona i quarta consten de dos nuclis de
comunicació formats, cadascun, per una escala i un
ascensor, i tres habitatges per replà, és a dir, un total de
sis habitatges.
A l'escala 1, la porta 1 disposa de sala‐menjador, cuina
oberta a la sala‐menjador, un lavabo, un dormitori
doble, un armari amb una columna de rentadora i
assecadora, i un balcó cap a l'interior de l'illa amb accés
directe des de la sala‐menjador i el dormitori. La porta 2
de l'escala 1 consta d'un programa funcional format
per sala‐menjador, un lavabo, cuina oberta a la
sala‐menjador, un dormitori doble, un dormitori
individual, armari amb una columna de rentadora i
assecadora, i un balcó cap al carrer amb accés directe
des de la sala‐menjador i els dormitoris. La porta 3 de
l'escala 1 té sala‐menjador, dos lavabos, cuina oberta a
la sala‐menjador, un dormitori doble, dos dormitoris
individuals, bugaderia, i un balcó cap al carrer amb accés
directe des de la sala‐menjador i els dormitoris.

Plantes tercera i cinquena
Les plantes tercera i cinquena consten de dos nuclis de
comunicació formats, cadascun, per una escala i un
ascensor, i tres habitatges per replà, es a dir, un total de
sis habitatges. A l'escala 1, la porta 1 disposa de
sala‐menjador, cuina oberta a la sala‐menjador, un
lavabo, un dormitori doble, un armari amb una columna
de rentadora i assecadora, i un balcó cap a l'interior de
l'illa amb accés directe des de la sala‐menjador i el
dormitori. La porta 2 de l'escala 1 té sala‐menjador, un

A l'escala 2, la porta 1 disposa de sala‐menjador, dos
lavabos, cuina oberta a la sala‐menjador, un dormitori
doble, dos dormitoris individuals, bugaderia i balcó
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A la porta 3 de l'escala 2 hi ha sala-menjador, cuina
oberta a la sala‐menjador, un lavabo, un dormitori
doble, un armari amb una columna de rentadora i
assecadora, i un balcó cap a l'interior de l'illa amb
accés directe des de la sala-menjador i el dormitori.

lavabo, cuina oberta a la sala‐menjador, un dormitori
doble, un dormitori individual, armari amb una columna
de rentadora i assecadora, i un balcó cap al carrer amb
accés directe des de la sala‐menjador i els dormitoris. La
porta 3 de l'escala 1 disposa de sala‐menjador, dos
lavabos, cuina oberta a la sala‐menjador, un dormitori
doble, dos dormitoris individuals, bugaderia amb accés a
pati interior privat, i balcó cap a l'interior de l'illa amb
accés directe des de la sala‐menjador i els dormitoris.

Planta coberta
Amb accés amb ascensor o per l'escala, disposa de
terrassa i piscina d'ús comunitari, zona reservada per a
estenedors i maquinària pròpia de l'ediﬁci (recinte de
telecomunicacions, unitats exteriors d'aire condicionat
dels habitatges).

A l'escala 2, la porta 1 disposa de sala‐menjador, dos
lavabos, cuina oberta a la sala‐menjador, un dormitori
doble, dos dormitoris individuals, bugaderia i balcó
cap a l'interior de l'illa amb accés directe des de la
sala‐menjador i els dormitoris. La porta 2 de l'escala 2
consta d'un programa funcional format per
sala‐menjador, un lavabo, cuina oberta a la
sala‐menjador, un dormitori doble, un dormitori
individual, armari amb una columna de rentadora i
assecadora, i un balcó cap al carrer amb accés directe
des de la sala‐menjador i els dormitoris.
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La porta de l'ET, així com la sortida de l'aparcament,
està formada per perﬁls “L” d'acer galvanitzat revestit
amb diversos perﬁls metàl·lics quadrats que formen
una gelosia vertical, tot del mateix color de Technal.

Façana
A la façana del carrer dels Enamorats, l'acabat
consisteix en un aplacat general de pedra natural
Crema Moka en el perímetre i un aplacat Neolith
model Calatorao entre les balconeres.

Els tancaments dels habitatges que donen a la façana
principal són practicab les i estan formats per
tancaments model Soleal amb trencament de pont
tèrmic, vidre dob le de b aixa emissió i agafador tipus
Maneta KF801 d'alumini de color verd granulat també
de Technal.

A la façana posterior, que dona a l'interior de l'illa, es fa
un acabat a base de microestuc fi acabat 50 % N630 +
50 % N631, amb un aplacat Neolith model Calatorao
entre les balconeres.
Les façanes dels tres patis interiors i els muntants
corresponents presenten el mateix acabat que la
façana posterior: microestuc fi acabat 50 % N630 + 50
% N631.

La façana posterior té persianes Gradhermetic MC45
de color verd RAL 6012, i una segona pell de làmines
formada per un conjunt de gelosies Gradpanel P‐120
de color imitació de fusta, i b aranes formades per
plaques d'acer galvanitzat calib rades i pintades de
color gris graﬁt de Technal.

Tancaments
A la façana principal, al carrer dels Enamorats, el
cantell del forjat està rematat amb un perﬁl metàl·lic
acabat amb esmalt metal·litzat RAL 6012. Muntants,
aplacats i llinda són d'alumini amb un gruix d'1,5 mm
de color RAL 6012, amb una segona pell de làmines
formada per un conjunt de gelosies Gradpanel P‐120
de color imitació de fusta, i barana formada per
plaques d'acer galvanitzat calibrades i pintades de
color gris graﬁt de Technal. Persianes tipus
Gradhermetic MC45 de color verd granulat de la
carta Technal.

A les façanes dels tres patis interiors, el color de les
llindes i trencaaigües Composite Alumini i el de les
persianes Gradhermetic MC45 és verd RAL 6012. Tant
els tancaments al pati dels hab itatges com els del
replà d'escala són model Soleal de color verd granulat
de Technal.

A la planta baixa, la porta d'entrada al vestíbul està
formada per perﬁls d'alumini amb tirador integrat de
color verd granulat.
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Light Up EI84 als graons, balises Bega 990560K3 de
color antracita i, ﬁnalment, piquetes iGuzzini model
Palco InOut Q686 ‐15+X323 a les jardineres.

Pati (planta baixa)
El paviment del pati del local són peces de 60x60 cm
de gres porcellànic Sunrock Jerusalem de color Ivory
texturitzat de Lastra i, on no hi ha paviment, trobem
escorça d'arbre.

Barana de plaques d'acer galvanitzat de 50x80 cm
calibrades i pintades amb esmalt de color gris graﬁt.
La caixa de l'escala i les baranes estan acabades amb
microestuc ﬁ acabat 50 % N630 + 50 % N631.

Patis (planta primera)
Els patis interiors a la planta primera tenen un
paviment de rajoles de 60x30 cm de gres
porcellànic Cliffstone White Dover.

Piscina recoberta amb lloselles de 4x4 cm sèrie
Unicolor model 331A, acabat brillant.

Balcons (plantes pis)
Els balcons que donen a l'interior de l'illa també
tenen un paviment de rajoles de 60x30 cm de gres
porcellànic Cliffstone White Dover.

Les instal·lacions de la piscina inclouen depuradora i
bomba dosiﬁcadora, ﬁltres i bombes autoaspirants, i
s'il·lumina amb lluminàries submergibles encastades
LumiPlus Mini 2.11.

Coberta
La coberta és plana i transitable. Es divideix en dos
espais molt diferenciats, separats pels patis.

Escala d'acer inoxidable Standard Ladder de Fluidra.
La il·luminació dels graons per arribar a la zona de
platja consisteix en llums encastats iGuzzini Light Up i
l'espai de platja s'il·lumina amb aplics LED Bega 22816
de color graﬁt.

L'àrea de relaxació té paviment Ske 2.0 Outdoor de
Kronos col·locat amb junta contínua, mentre que les
zones d'instal·lacions tenen paviment Sunrock
Jerusalem de color Ivory texturitzat de Lastra de
60x60 cm.
La il·luminació de coberta consisteix en aplics Bega
22816 de color graﬁt i lluminària encastada iGuzzini
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Vestíbul, replans i escala dels habitatges
Accés al vestíb ul mitjançant una porta amb perﬁls
d'alumini i tirador de color verd granulat, vidre laminar i
videoporter tipus ABB Niessen model Welcome.
Paviment de gres porcellànic multiformat amb junta d'1
mm Cliﬀstone de color Beige Madeira acabat natural.
Sòcol del mateix material i color i portes de DM ignífug
xapat de roure amb bastiment perimetral de 10 cm.

iGuzzini Laser Blade grisa/negra i la del mostrador, Thorn
Nickel brillant.
Els replans dels habitatges tenen paviment i sòcol de
gres porcellànic de 30x60 cm amb junta d'1 Cliffstone
de color Beige Madeira amb acabat natural.
Les embocadures de les portes estan emmarcades amb
DM xapat de fusta de roure i les portes són de DM ignífug
xapat amb roure i bastiment perimetral de 10 cm.

Parets amb plafons de DM xapat amb fusta de roure
tenyida fins als 3 m; a la part superior, revestiment de
microciment de color pedra natural NT‐039 microcolor.

Els registres també són de plafons de DM xapat de roure
formant lamel·les verticals de 20 cm d'amplada amb
ranures de 5 cm.

Fals sostre de pladur continu allisat i pintat amb
pintura plàstica mat.

Parets de gres porcellànic de color Beige Madeira
natural i revestiment vinílic estampat en espiga de color
sorra.

Bústies fetes amb plafons de DM de fusta de roure
tenyida.
A l'entrada hi ha una estora de coco natural.
La il·luminació de l'espai es reparteix entre les lluminàries
de tipus penjant Superloop HC de color negre, la ﬁxa
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Fals sostre de pladur continu igual que el del vestíbul.

Aparcament
Porta d'accés en forma de gelosia horitzontal de
làmines formades per perfils tubulars de 40x40 mm,
d'alumini lacat de color verd granulat de TECHNAL,
amb accionament amb comandament a distància o,
com a alternativa, manual amb clau, i porta
oscil·lobatent calada pintada de color gris.

Il·luminació a base de llums encastats iGuzzini o Dicro de
color negre.
Escala amb paviment i sòcol de marbre de color crema
ivori. Parets perimetrals enguixades acabades amb pintura
plàstica mat Valentine 10N2. Barana formada per plaques
d'acer de 50 mm pintades de color gris ombra RAL 7022.
Il·luminació iGuzzini i Dicro.

Paviment de formigó remolinat acabat amb vernís
antilliscant i places pintades segons projecte amb
pintura epoxi. Paraments verticals arrebossats i pintats
de diferents colors d’acord amb el projecte i la planta
soterrani en què es troben. Sostre pintat amb pintura
plàstica de color gris RAL 9002 acabat mat.

Ascensors
Ascensors elèctrics Otis Gen2 Flex, d'acord amb la
normativa vigent d'accessibilitat, amb màquina
compacta i portes d'obertura automàtica d'acer
inoxidable.

Nuclis de comunicació amb paviment de marbre de
color crema ivori. Parets i sostre acabats amb pintura
plàstica mat. Il·luminació amb lluminàries encastades
d'iGuzzini.

Decoració de cabina amb miralls, baranatge i sostre de
disseny. Paviment de gres porcellànic Cliffstone Beige
Madeira amb acabat natural i fals sostre d'acer inoxidable.
Model de cabina Schindler 330.
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Paviment habitatges
El paviment general dels diferents habitatges és de
parquet laminat flotant de roure raspallat càlid natural
Distiplast, col·locat amb junta lliure sobre làmina de
polietilè de 3 mm a totes les estances, excepte als
lavabos, les bugaderies i les terrasses.

Fals sostre a tot l'habitatge amb plaques de cartó
guix pintat amb pintura plàstica mat de color
variable segons l'estança.
Fusteria interior
La porta d'entrada als habitatges és blindada, xapada
amb fusta de roure i lacada setinada de color cru RAL
9010 per dins, amb premarc metàl·lic de seguretat i
bastiment perimetral de 10 cm. Ferramenta amb perns
antipalanca, espiell òptic gran angular i pany de
seguretat de tres punts. Pom i manetes d'acer inoxidable.

Pintura
Els paraments verticals dels diferents habitatges estan
allisats i preparats per pintar amb pintura plàstica mat
Valentine VD 137 Pedra de Llac.
Fals sostre general de pladur continu pintat a la zona de
la sala d'estar de color cru 05W1 de la Chroma Guide
Valentine i motllura perimetral de color Valentine VD137
Pedra de Llac, i als dormitoris de color VD 137 Pedra de
Llac Valentine amb sanefa perimetral de color Chroma
Guide Valentine.

Portes opaques amb acabat de fusta lacada setinada RAL
9010 amb fulla d'amplada variable i bastiment
perimetral de 10 cm. Manetes d'acer inoxidable tipus
JNF IN.00.145 Stour setinat.
Armaris amb portes batents i tapetes de fusta lacada
setinada de color cru RAL 9010, amb fulla d'amplada
variable i bastiment perimetral. L'interior és un acabat de
melamina Olm Bovary 98P Gamela, i tiradors tipus
Bolibar setinats.

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 8 cm.
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CUINA

Il·luminació tipus downlight doble de PKM model
Dicuadra II de color alumini negre, i la il·luminació del
taulell integrada a sota dels mobles alts de la cuina
és LED model Nolte H42.

Paviment
Paviment continu amb la sala-menjador de parquet
laminat flotant de roure raspallat càlid natural,
col·locat amb junta lliure damunt làmina de polietilè,
i sòcol de DM lacat de color blanc setinat RAL9010.

Equipament
Campana extractora decorativa d'acer inoxidable
Pando.
Forn elèctric multifunció Siemens.
Forn microones Siemens.
Nevera integrable Siemens.
Placa de cocció inducció
Siemens.
Aigüera Blanco model Andando 500-U d'acer inoxidable
i aixeta Blanco Laressa de crom.
Sifó tipus Toti-Exel, sifó de rentador, rentavaixella
tipus Sifó Jimtel.
Rentavaixella integrat de 60 cm d'amplada
Siemens. Rentadora i assecadora Siemens.

Revestiment
Parament general allisat i preparat per pintar amb
pintura plàstica mat Valentine VD 137 Pedra de Llac.
Cimal del taulell de cuina revestit amb rajola ceràmica
bisellada de 7,5x15 cm de color marengo clivellat de
Neocerámica.
Taulell de cuina i cimals de Silestone blanc Zeus
Extrem amb frontal de 5 cm.
Mobiliari
Mobles de cuina damunt i sota del taulell (amb calaixos
i guies d'acer inoxidable) tipus Bauformat referència
New York N16 de color blanc i tiradors tipus Bolibar
setinats.
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D- Code de Duravit; en les tipologies amb dutxa, la
sèrie de plat de color Nature blanc i pissarra a mida
Hidrobox.

LAVABO
Paviment
Paviment central tipus Kronos Ceramiche Oak Nat de
Neocerámica, amb col·locació a 1/3 en làmines, i vorada
perimetral de peça ceràmica rectificada Toscana de
Porcelanosa, en format especial tallat a la fàbrica.

Aixetes
Aixeta monocomandament de crom de Duravit per a la
pica i buidador Up&Down cromat de Bossini-Cristina.
Sistema de dutxa amb inversor New Tempesta 3 dolls
a les dutxes amb barra d'Euphoria 110 en conjunt de
Grohe, tant per a banyera com per a la dutxa. Aixeta
mescladora monocomandament de dutxa Essence,
extern de Grohe.

Revestiment
Parets aplacades fins a 133 cm amb peces de ceràmica
rectificada Toscana de Porcelanosa, a la part superior
aplacada amb rajola ceràmica de 10x10 cm Gloss
White de Complementto amb junta oberta i de color
antracita.
Taulell del lavabo de Solid Surface Durian blanc i lavabo
Elba Kyrya.

Diversos
Tovalloler, porta-rotlles i tovalloler del bidet models
Water Revolution sèrie Deep amb acabat cromat.

Sobre de banyera de Silestone Zeus, frontal aplacat
amb peces de ceràmica rectificada Toscana de
Porcelanosa.

Moble sota el taulell d'estructura de tubs d'acer
inoxidable acabat polit i plafons de DM xapat amb
roure tenyit.

Sostre
Fals sostre registrable i cornisa de DM hidròfug
xapat de roure tenyit.

Mirall antibaf encolat damunt tauler de DM hidròfug i
emmarcat amb acer inoxidable amb poliment brillant.

Sanitaris
Vàters i bidets murals Me by Starck de Duravit de
color blanc amb caiguda de tapa esmortida i bastidor
GEBERIT. Polsador doble del vàter tipus Sigma.

Lluminària mirall tipus Lampe Gras de color negre.
Il·luminació amb focus tant orientables com estancs
encastats al fals sostre d'alumini gris de Delta Light
models Reo Ok i X, respectivament.
Mecanismes Jung LS990 de color blanc alpí.

Pica model Vero de color blanc.

Mampara corredissa de vidre transparent Duscholux.

En les tipologies de lavabo amb banyera, el model és
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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.

Instal·lacions

L'estructura vertical es fa amb pilars de formigó armat
in situ i perfils d'acer laminat per al recolzament de la
lluerna, sobre coberta.

Fontaneria
Instal·lació d'aigua en distribució interior de l'habitatge
amb tub de polietilè reticulat multicapa, amb aïllament
tèrmic i làmina d'alumini ALB de diferents diàmetres
segons l'ús, d'acord amb les normes UNE-ENISO
15875-2.

Electricitat
Instal·lació elèctrica d'acord amb l'RBT-2002.

Lloses d'escala i formació de graons realitzades amb
formigó in situ.
Els fonaments superficials es fan amb sabates aïllades
a peu dels pilars.

Clau de pas general amb indicador de color a l'inici de la
instal·lació al lavabo o a la cuina a la planta baixa, així
com a l'entrada de cada local humit.

La contenció de terres es fa amb murs pantalla
encastats al terreny. De la biga de coronament del
mur pantalla neixen els pilars perimetrals de l'edifici.

Cada zona humida (cuines 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.

Per a l'elaboració de l'estructura es fa servir formigó H25/B/20/IIa. 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.

Rentavaixella i rentadora amb presa d'aigua freda i
calenta.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Il·luminació
Lluminàries LED encastades en fals sostre model
PKM individual o doble Dicuadra a totes les
estances. A la zona de la dutxa/banyera, Delta
Light LED estanc o orientable.
Els mecanismes són Jung model LS990 de color
acer o blanc.

Instal·lacions audiovisuals
S'ajusten a la normativa ICT.

Climatització
Refrigeració i calefacció amb bomba de calor
d'expansió directa, sistema partit amb unitat
interior tipus conducte sobre fals sostre del lavabo.
Distribució d'aire amb conducte de fibra de vidre
amb recobriment interior de gran absorció acústica
que garanteix un funcionament silenciós de la
instal·lació. Reixes d'impulsió d'alumini amb làmines
frontals horitzontals fixes i làmines posteriors
verticals orientables Trox AEH11.

Videoporter amb càmera situada a l'entrada de
l'edifici, amb polsador individual per a cada
habitatge i monitor receptor a prop de l'accés de
cada habitatge.

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.

Endoll per a radiador elèctric als lavabos.
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DIVERSOS

Garantia de servei
Control de qualitat.

Certificació energètica
L'edifici disposa de la certificació energètica per a
edificis d'obra nova definida amb la lletra A en
emissions de CO₂.

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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