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Les parets de les zones humides
aniran revestides amb rajola de 20x20
cm. És un material resistent que
permet una fàcil neteja i la restitució
parcial en cas de trencament.
Segons el criteri de colors explicat en
l'apartat anterior, es planteja aplicar
un colorant a la vorada d'una manera
subtil i poc invasiva.

ALICATAT+VORADA COLOR

PORTA CORREDISSA

BANY ACCESSIBLE

SISTEMA D'EXTRACCIÓ

CÀMERA DE CONDUCTES
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Planta

Es proposa la instal·lació de
portes corredisses per guanyar
espai tant davant de la porta com
dins de l'espai de bany.

Totes les peces de bany estan
adaptades (inclouen al seu
interior un cercle de 1,20m) per
als residents que facin servir
cadira de rodes.

La dutxa es troba integrada amb
la resta del paviment, de manera
que no hi ha cap tipus de graó
entre el plat i la resta del bany.
Aquest gest facilita el seu ús a
les persones amb dificultats
motores.

Les prioritats que s'han seguit per al disseny de la peça de
bany són dues: la durabilitat i l'accessibilitat.
Per garantir la durabilitat s'ha optat per la construcció
tradicional i l'enrajolat ceràmic. Una solució barata però
resistent, rentable i estèticament apropiada al conjunt
modern.
Pel que fa a l'accessibilitat, es planteja un bany usable,
amb una porta corredissa i sense barreres per entrar a la
dutxa. D'aquesta manera, sigui qui sigui l'usuari no
trobarà problemes per donar-li ús.

Per la seva condició de peça
aïllada i no ventilada, s'inclou
un sistema d'extracció d'aire
connectat amb la zona de
xemeneies de l'edifici. D'aquesta
manera es pot aprofitar el
conducte, no cal crear-ne de
nous.

El doble envà permet
centralitzar les canalitzacions i
conduir-los fins els baixants ja
existents.

La cuina s'instal·la sobre una paret lleugera que integra tots
els conductes i desguassos que fan falta. Es tracta d'una cuina
completa, amb forn, rentadora, nevera i vitroceràmica.
Tot i no ser una demanda de l'enunciat, es considera què per a
la total autonomia dels residents cal una cuina amb tots els
accessoris. Aquest fet a més augmenta la versatilitat dels
habitatges, en servir tant per a un nucli familiar petit com per
un de més gran.

PORTA D'ACCÉS
En la tipologia de la Planta 2 s'afegeix també
una porta amb una finestra vertical de 30 cm per
permetre l'entrada de llum al passadís.

CUINA COMPLETA
La cuina comptaria amb forn,
rentadora, placa vitroceràmica,
campana extractora i nevera

Els tocs de color, sobre la base
del patró, apareixen en tiradors
i elements afegits als mobles
estàndard. D'aquesta forma no
es encareix el procés per
tractar-se de peces especials a
cada habitatge.

ELEMENTS DE COLOR

Els fums de la campana aniran pel fals sostre
per buscar les xemeneies ja existents.

EXTRACCIÓ DE CAMPANA

Desbloc

12

PASSADÍS P2

Els accessos als habitatges de la planta +2
sempre es realitzen, gràcies a l'assimetria
dels mòduls de serveis respecte al
passadís, mitjançant portes no
enfrontades.

El pla d'entrada, corresponent a l'envà
lleuger del mòdul de cuina, es retira 30cm
i es revesteix de manera diferent en cada
habitatge, donant a cada vivenda una
identitat pròpia que eviti la sensació
d'hotel.

A més, mitjançant jocs de simetria,
s'aconsegueix que les portes d'accés als
habitatges mai no donin a espais comuns,
mantenint la privacitat.
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El mòdul d'emmagatzematge compta amb uns muntants
perforats per permetre-li la màxima flexibilitat. Atès que
pot ser usat tant per guardar objectes personals o roba
com per a magatzem de la pròpia cuina, les lleixes són
desmuntables i adaptables. Així qualsevol usuari podrà
ràpidament adaptar l'espai al seu ús.

DUTXA ACCESSIBLE

La paret separadora entre habitatges es planteja com un
element construït en sec, a partir de muntants que faciliten la
modulació. En ells s'inclouen les portes, que es poden
anul·lar en cas què la paret no hagi de permetre el pas. En el
pis de dalt, la paret apareix també donant a passadís, en el
mòdul de cuina, de manera que es pot revestir i tractar de
maneres diferents en l'accés a cadascun dels habitatges.

Les dues caixes principals que conformen la
distribució (bany i emmagatzematge) es
plantegen construïdes de forma tradicional
(envà d'obra). Amb això s'aconsegueix rigidesa
i massa, evitant la propagació de sorolls i
dotant al sistema d'uns elements centrals des
dels quals ordenar la resta.

SISTEMA CONSTRUCTIU

ENGUIXAT
L'acabat interior de la caixa de magatzem serà
enguixat, de fàcil neteja i reparació. Incorpora
guies stàndar per estants d'alçada regulable, de
manera que poden servir tant per acumular
objectes de gran tamany com funcionar de
rebost.

PORTA CORREDISSA
Es proposa la instal·lació de
portes corredisses per no perdre
espai interior amb
l'escombrament ni que dificulti
el pas a l'exterior. PORTA D'ACCÉS

La paret lleugera inclou, en els casos
on apareix separant habitatges, una
porta d'accés per permetre la creació
d'espais compartits o el creixement de
la vivenda.
És una porta amb premarc i mesures
estàndar.

PANELL SEPARADOR
Quan la porta d'accés s'hagi
d'annul·lar, es preveuen uns
panells separadors que poden
guardar-se als armaris de
l'associació presents als espais
comuns, que mitjançant cargols
tanquin la porta a banda i banda.
Així, s'evita la imatge d'una porta
"no pròpia" a dins de l'habitatge.

Els muntants de la paret
lleugera es construiran
mitjançant omegues
tradicionals per cartró guix,
que donin una resistència a la
paret i deixin espai per un
premarc estàndar de porta.

MUNTANTS MODULARS

ESTANTS
Els estants han de ser rígids però de fàcil
manipulació, per tal què l'usuari pugui treure i
posar allà on vulgui per construir la millor
configuració pròpia. Es proposen xapes
d'aglomerat rexapat amb melamina blanca, com
a solució resistent i de baix cost.


