MEMORIA DE QUALITATS

6 HABITATGES EFICIENTS, GARATGES i TRASTERS
al CARRER ROSSELLO, 26
SANT CUGAT DEL VALLÈS
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La companyia ARC HOMES comença la seva trajectòria el 2001 i acumula l’experiència dels seus socis de més de 25 anys dedicats al sector immobiliari, tant en
rehabilitacions integrals d'edificis com en projectes d'obra nova, i d’habitatges de luxe i habitatges assequibles.
El projecte ROSSELLO 26 és un edifici entre mitgeres de 6 magnífics habitatges lluminosos de diferents superfícies, situat al centre oest de la ciutat de Sant Cugat del
Vallès i es troba a tres minuts caminant de la estació de FFCC de Sant Cugat. També disposa de set places d’aparcament i sis trasters.

ELS NOSTRES PRINCIPIS I VALORS

OPERACIONS

ENTORN

Els verdaders canvis

Respecte per l’entorn econòmic, social

generen valor...

i mediambiental que envolta els nostres
projectes, els seus clients i proveïdors.

PASSIÓ

INTEGRITAT

Centrats i amb impuls.

Transparència i compromís de qualitat a

Ens agrada el que fem

llarg termini.
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Fonamentació, estructura, façana i coberta
La fonamentació s’executarà mitjançant sabates aïllades i murs perimetrals de contenció
de formigó armat.
Estructura també de formigó armat amb forjats reticulars.
La escala comunitària i les escales dels 4 habitatges dúplex seran de formigó armat.
La façana a carrer serà d’obra vista manual, amb combinació de pedra natural. La façana a
pati de illa serà en la seva major part d’obra remolinada i pintada.
La coberta amb un gruix important d’aïllament, estarà formada per llosa de formigó i
acabada amb teula àrab.

Fusteria exterior
La fusteria exterior estarà composada per finestres i balconeres d’alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic i doble envidrament tipus Climalit.
Persianes de llibret d’alumini a totes les finestres i balconeres de la façana principal. Persianes
d’alumini lacat motoritzades a totes les finestres i balconeres de la façana a pati d’illa i a les de la
planta baixa de la façana principal.
Per aconseguir un major confort de
la vivenda es realitzarà amb vidre
doble format per un vidre baix
emissiu cap a l’interior de la
vivenda i càmera d’aire, millorant el
coeficient de transmitància tèrmica
fins un 30% i evitant condensacions
amb un estalvi
energètic
important.
Baranes dels balcons i terrasses de
ferro pintat color forja.
Escales de sortida als jardins de
xapa metàl∙lica pintada color forja.
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Fusteria interior
Porta d’entrada a la vivenda de seguretat, amb
frontisses anti‐palanca, lacada blanca, amb pany de tres
punts. Portes interiors lacades en blanc amb galzes
horitzontals. Portes corredisses lacades en blanc
integrades a l’envà. Ferratges i tiradors a escollir per la
DF.
Armari encastat a l’habitació suite amb portes lacades
blanques, amb interior de melanina. Inclou barra, lleixa i
mòdul de calaixos opcional.
Baranes i passamans de totes les escales interiors
(escala general i dels 4 habitatges dúplex) de ferro
pintat color forja.

Envans interiors i aïllament
Per a les divisions interiors verticals (parets i envans),
s'ha optat per envans de doble placa de guix laminat
amb aïllament interior amb propietats acústiques.
A excepció de les façanes interiors, que seran de fàbrica
d’obra ceràmica amb trasdossat de plaques de cartró
guix.
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Terres
S’ha tingut especial cura per reduir el soroll d’impacte entre els habitatges de diferents plantes amb la col∙locació d’una manta acústica flexible d’alta densitat sota el
paviment laminat de fusta (color a definir). Sòcols de DM hidròfug pintat color blanc.
Banys amb gres porcellànic.
Gres antilliscant als balcons i terrasses de planta primera i dels àtics, patis i zones pavimentades dels jardins dels dúplex de planta baixa.
En zones comuns interiors, terres de gres porcellànic. Rasilla ceràmica a la coberta comunitària. Gres compacte als trasters.

Cuina: Mobles i equipaments
Cuines amb mobles alts i baixos amb portes blanques o
gris clar lacades mate.
Taulell i frontal de les cuines de pedra artificial tipus
Silestone o similar.
Aixetes monocomandament de la marca TRES o similar.
Aigüera d’acer inoxidable d’una cubeta integrada sota
al taulell.
Electrodomèstics inclosos: forn encastat d’acer
inoxidable, microones, placa encimera d’inducció 3 focs
i campana extractora d’alta eficiència d’extracció marca
Balay o similar.
Opcional: Rentadora, nevera i rentavaixelles —
Integrats de marca Balay o similar.
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Revestiments, banys i sanitaris
Enrajolats de gres en els banys fins a fals sostre a
escollir per el client, dins una selecció de tres tipus.
Fals sostres de guix laminat en cuina, banys, entrades,
distribuïdor i zones necessàries per el pas
d'instal∙lacions, en la resta de les estances serà acabat
enguixat lliscat. Fals sostres en banys i cuines amb placa
especial hidròfuga.
Dos capes de pintura plàstica llisa en parets i sostres, i
una de segellat.

Aparells sanitaris de la marca ROCA. Inodors no
suspesos model The Gap o similar, plats de dutxa
rectangulars amb mampares de vidre transparent fetes
a mida.
Pica rentamans sobre taulell de Silestone en el bany
adaptat i moble amb pica incorporada de la marca Roca
o similar en la resta de banys. Miralls amb llum led
incorporada.
Aixetes termostàtiques monocomandament de la
marca TRES o similar.
Radiadors en tots els banys.
Opcional: Radiadors tovallolers.
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Edifici d’alta eficiència i estalvi energètic
S’ha realitzat un disseny eco‐eficient de la edificació, amb instal∙lacions per l’aprofitament de les energies renovables i equipaments moderns que fomenten l’estalvi
energètic, tenint cura al mateix temps del medi ambient, la qualitat i el confort climàtic interior.
El sistema de calefacció i d’aigua calenta amb caldera individual de condensació, aprofita l’energia latent del vapor d’aigua per convertir‐la en calor sensible, reduint
així les pèrdues d’energia i la temperatura dels gasos producte de la combustió.
El vidres baix emissius aconsegueixen evitar pèrdues de l’energia calefactada cap a l’exterior amb el conseqüent estalvi energètic. D’aquesta manera a l’hivern
s’aconsegueix retenir l’escalfor de l’habitatge i a l’estiu s’impedeix que entri la calor.
S’han projectat gruixos importants i més eficaços d’aïllament tèrmics en l'evolvent de l’edifici a façanes i cobertes, sent l’aïllament la mesura més efectiva i sostenible,
ja que és permanent i no comporta cap tipus de manteniment.

Instal∙lació de ventilació

Instal∙lació de gas, calefacció i aire condicionat

Sistema centralitzat d’extracció i renovació amb ventilació mecànica
que assegura la ventilació global i permanent de l’aire de la totalitat
de la vivenda, amb una conducció individual a coberta i amb motors
de perfil baix nivell sonor.

Calefacció individual, mitjançant caldera de condensació de gas
natural i radiadors d’alumini lacat en cada estança.

Aquest sistema contribueix a la millora de les prestacions
energètiques de la vivenda reduint el consum de calefacció i la
millora del confort de l’usuari.

Pre‐instal.lació d’aire condicionat per unitats
exterior a la coberta.

tipus Split i unitat

Instal∙lacions d’elements de captació solar per el preescalfament de
aigua calenta sanitària amb panells solars.

Sortida individual fins a coberta de la campana extractora de la cuina.
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Electricitat, telefonia i TV
Preses de TV, de xarxa i telefonia a tots els dormitoris i sala‐cuina.
Punt terminal de fibra òptica a cada habitatge.
Mecanismes elèctrics de la marca JUNG o similar, color blanc o similar.
La il∙luminació interior està prevista amb downlights LED d’encastar a tot l’habitatge.
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GARATGES i TRASTERS
Els trasters s’ubiquen a la planta soterrani de l’edifici i tenen accés directe per la escala i ascensors comunitaris. Hi ha un traster per a cada habitatge.
Els garatges s'ubiquen a la planta soterrani de l’edifici del carrer Rossello nº 40 a 50 metres de l’edifici. Hi una plaça d’aparcament per a cada habitatge. Tant l'accés als
vianants com l'accés vehicular es realitzarà directament des del carrer Rossello nº40 i també des de el carrer Martorell nº59.
També es disposarà d’un espai per a pàrquing comunitari de bicicletes al soterrani.

ZONES COMUNS
EQUIPAMIENTS
L'edifici disposarà d’un video porter electrònic que faciliti l'entrada i
permeti la comunicació de l'accés a l'edifici fins a qualsevol habitatge.
Ascensor amb capacitat per a 6 persones, el qual porta a la planta
soterrani on es troben els trasters. L'ascensor serà d'una primera
marca tipus Orona o similar.
Bústies d’acer inoxidable
Antena de televisió col∙lectiva preparada per la recepció de canals de
TDT, satèl∙lit i FM segons normativa vigent.
TERRASSA COMUNITÀRIA
Per a la instal∙lació de les màquines d’aire condicionat i instal∙lacions
comunes.
ENLLUMENAT
Enllumenat LED en totes les zones comunes.
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T’esperem per a resoldre qualsevol dubte que tinguis, estarem encantats de parlar amb tu.

Promou:

Comercialitza:

01872a@lacasa.net

comercial@gestin3.com

rossello26@blauproperties.com

934 878 301

932 044 616

619 724 754

La present memòria de qualitats constructives és merament orientativa, reservant-se ARC HOMES la facultat d'introduir aquelles modificacions que vinguin motivades per raons tècniques o
jurídiques, que siguin indicades per l'arquitecte director de l'obra per ser necessàries o convenients per a la correcta finalització de l'edifici o que siguin ordenades pels organismes públics
competents, en aquest cas seran substituïts per altres d'igual o superior qualitat. Les imatges d'aquest fulletó són orientatives i no vinculants a nivell contractual.
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