
Memòria  
de qualitats



Índex

3  Presentació

4  Elements estructurals

4  Façanes

4  Coberta

5  Tabiqueria interior seca

5  Paviments interiors i exteriors

6  Revestiments verticals i horitzontals

7  Fusteria interior

7  Fusteria exterior

8  Cuines

9  Banys

10  Instal·lacions elèctriques i telecomunicacions

10  Instal·lacions de climatització

11  Ascensors

11  Garatge i zones comuns



www.ambarimmobiliaria.com    |  3

Presentació
La promoció Edifici Can Roca 2 és un complex 
d’habitatges residencials ubicat a Terrassa. L’edi-
fici compta amb un total de 46 habitatges de 2, 
3 i 4 dormitoris. 

Tots els habitatges disposen d’àmplies terrasses, 
zones verdes comunes i piscina. En una zona per 
descobrir la tranquil·litat i la qualitat de vida. Amb 
tots els serveis al teu abast, a un minut de l’esta-
ció de FGC i al costat del nou CAP.

Habitatges amb 
àmplies terrasses, 
zones verdes  
comunes i piscina*

* Accés a la piscina pel Bloc B.
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Elements 
estructurals
Els elements estructurals de l’edifici Can Roca 2 
seran de formigó armat. Estructura vertical de 
pilars i pantalles als ascensors i estructura ho-
ritzontal de forjats reticulars (possibilitat de llo-
sa de formigó armat en algunes zones).

Un organisme de control tècnic independent, 
garanteix la correcta execució de l’estructura, 
que queda coberta per una assegurança desenal.

Façanes
Tots els materials utilitzats garanteixen la per-
durabilitat en el temps, assegurant la màxima 
qualitat. La façana serà d’obra vista de color gris 
fosc des de la planta primera fins a coberta. A 
la planta baixa els accessos a les tres escales se-
ran a  través de portes de vidre transparent i la 
resta de sòcol de l’edifici anirà revestit amb U 
Glass. Les baranes de les terrasses dels pisos se-
ran de vidre translúcid i les fusteries d’alumini. 

Coberta
Coberta invertida no transitable destinada  
a instal·lacions (solar, telecomunicacions…)

L’accés a coberta serà des d’una escala escamo-
tejable al nucli d’escales B.
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Tabiqueria interior seca
La separació entre habitatges la resolem amb una paret ceràmica 
amb un trasdossat de cartró-guix ambdós costats de la paret amb 
acabat amb una placa de guix laminat de 15 mm de gruix. Cada 
trasdossat anirà aïllat amb llana de roca de 5 cm de gruix.

Les divisions interiors entre les diferents estances d’un mateix ha-
bitatge seran amb plaques de cartró-guix laminat amb aïllament 
sobre perfils d’acer galvanitzat, tipus PLADUR o similar.

Paviments interiors 
i exteriors
Els terres dels habitatges en rebedors, passos, dormitoris, sala d’es-
tar i menjador, són amb parquet laminat sintètic AC4 d’una lama 
de tonalitat clara amb sòcol de color blanc. A les cuines i banys 
hem seleccionat un paviment ceràmic.

Els paviments de les terrasses els resolem amb la mateixa peça ce-
ràmica que els banys i la cuina però amb acabat antilliscant per 
exteriors.
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Revestiments verticals  
i horitzontals
Totes les parets exceptuant els banys, estan acabades en pintura 
plàstica llisa de color RAL 9003 dues mans.

Els revestiments de les parets dels banys principals i secundaris, són 
ceràmics. Fals sostres d’habitatges en plaques cartró-guix fixades a 
perfils d’acer galvanitzat, tipus PLADUR o similar.

Els frontals de la cuina entre els armaris inferiors i superiors, apla-
cats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE o similar grup I.  
La resta de parets de la cuina on no hi ha mobiliari aniran pintades 
amb pintura llisa a dues mans.
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Fusteria interior
La porta d’entrada a l’habitatge és massissa blin-
dada amb pany de seguretat, amb varis punts 
d’ancoratge, marc antipalanca i blindatge d’acer 
a l’interior. Les portes interiors de l’habitatge són 
lacades en blanc i amb manetes d’acer inoxida-
ble llis mat.

El dormitori principal s’entregarà amb una barra i 
un buck inferior de melamina blanca amb calaixos. 

Fusteria exterior
Fusteria d’alumini tipus Cortizo 3500 o equiva-
lent amb ruptura de pont tèrmic, lacada de co-
lor i vidres amb cambra d’aire tipus CLIMALIT o 
similar.

Persianes a les finestres tipus Alutermic o similar 
en totes les finestres, excepte les que donen a l’es-
cala comunitària. 

Les persianes de les zones dels menjadors-estar 
i a la cuina seran motoritzades.
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Cuines
Totes les cuines dels habitatges es realitzaran amb els millors materials per tal 
d’oferir un disseny i qualitat màxima. 

La cuina s’entrega amb mobles alts abatibles i baixos amb tirador ocult. Els ca-
laixos portaran fre en el mecanisme d’obertura i tancament. El mobiliari de la 
cuina serà de color blanc de la marca BODELEC o similar. El taulell i els frontals 
de la cuina aniran aplacats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE o similar 
tipus grup I. 

Els electrodomèstics seran de la marca BOSCH o similar, amb acabat inoxida-
ble. Els elements seran:

• Campana extractora decorativa

• Placa vitroceràmica d’inducció de 3 focs

• Forn elèctric 

• Microones encastat

• Aigüera en inox amb aixeta monocomandament extraïble d’acer inoxidable
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Banys
El bany principal s’entregarà amb un moble amb dues piques inte-
grades i l’acabat del moble serà de color blanc, mentre que al bany 
secundari es col·locarà un moble amb una sola pica integrada, tam-
bé de color blanc. Els tiradors dels calaixos d’aquests mobles seran 
ocults. Els sanitaris són de ceràmica vitrificada de color blanc model 
Roca GAP o similar amb tapa esmorteïda i el plat de dutxa acrílic. 

Totes les aixetes són d’accionament monocomandament i amb eco-
nomitzadors, del model GROHE o similar. 

Bany principal, amb dutxa de mampara de vidre fix transparent i ai-
xetes de regulació termostàtica i bany secundari, amb banyera (sen-
se mampara).

Sanitaris  
de ceràmica 
vitrificada 
color blanc  
model Roca
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Instal·lacions 
elèctriques i 
telecomunicacions
Preses de telecomunicacions al menjador i zona d’estar, a la cui-
na i a tots els dormitoris. Punts de llum a passadís, cuina i banys. 
Així mateix a les terrasses també s’ha previst un altre punt de llum 
i un endoll. Accés a la finca per mitjà de vídeo-porter.

Instal·lacions de 
climatització
Tots els habitatges disposen de calefacció i aigua calenta sanitària per 
calderes individuals de condensació amb funcionament mitjançant 
gas natural. Utilitzaran preescalfament per plaques solars tèrmiques, 
per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum de gas i 
les emissions de CO2. Calefacció mitjançant radiadors d’elements 
d’alumini a totes les estances a excepció dels banys que comptaran 
amb radiador tovalloler.

Instal·lació d’aire condicionat per conductes a la sala d’estar, les habi-
tacions i la cuina.

Calefacció  
i aigua  
calenta per 
calderes de 
condensació
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Ascensors
L’edifici compta amb ascensors amb porta d’acer inoxidable, amb mirall mu-
ral i portes automàtiques marca Otis.

Garatge i zones comuns
La porta d’entrada al garatge és basculant motoritzada amb obertura auto-
màtica mitjançant comandament a distància i manual. Senyalització i nu-
meració de les places d’aparcament.

El garatge està dotat amb preinstal·lació per carregar cotxes elèctrics.

Als tres vestíbuls d’accés als habitatges trobarem un acurat disseny i com-
binació de materials, amb pedra Sant Vicenç, revestiments de fusta i il·lumi-
nació led així com les bústies de cada habitatge.
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