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ESTRUCTURA

FUSTERIA INTERIOR

pilars i pantalles, estructura horitzontal de forjats

acabat xapat de fusta de roure per l'exterior i de
color blanc interior, sobre bastiment de fusta
massissa amb pany de seguretat amb tres punts
d'anclatge.
Manetes i tiradors en acabat mate.

mateix, a les terrasses s'ha previst un punt de llum
per exterior. Els habitatges disposaran de

Portes interiors lacades amb acabat de color
blanc, sobre bastiment de fusta massissa.

vigent.

l'estructura, que queda coberta per una

FUSTERIA EXTERIOR

Baranes de les terrasses amb muntants verticals
d'acer i acabat vidre

Balconeres i finestres d'alumini amb RPT i vidre
Climalit de Cortizo, serie Cor60 batents i 4200 en
corredisses acabat color 7022 CM.

BANYS
llana mineral, acabat interior amb plaques de
Baranes de les terrasses amb muntants verticals
d'acer

Plats de dutxa de resina extraplans en color blanc
i mampara.
Inodor Duravit de color blanc.
Moble i lavabo.
Aixetes monocomandament Grohe

led a les zones comuns.

conductes amb bomba de calor i fred als
habitatges d'1 i 2 habitacions.

bomba de calor i fred als habitatges i terra radiant

Mampara dutxa Duscholux
plaques de guix laminat format per estructura
d'acer galvanitzat, amb placa PLADUR Fonic de
15 mm de gruix per cada banda.
Les divisions interiors entre les diferents estances

ASCENSOR I APARCAMENT
CUINA

Ascensor amb porta d'acer inoxidable, amb mirall i

Mobles de cuina Santos, els frontals de la cuina
entre els armaris inferiors i superiors, aplacats en
aglomerat de quars tipus SILESTONE Blanco

Marca Orona.
Porta motoritzada a l'entrada del garatge amb

similar sobre perfileria d'acer galvanitzat.

les places d'aparcament.

PAVIMENTS

Paviment de l'habitatge amb parquet
Kronoswiss Syncchrome

Xarxa de sanejament amb canonades de PVC,
segons normativa vigent.
orientatiu, podent ser modificada per materials de
qualitat similar o superior al que expressa

QUALITATS

