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devesa-centre
Edifici amb accés des de la Rda. Ferran
Puig núm. 33 de Girona, compost de 2
plantes subterrànies destinades a
aparcaments de vehicles, local
comercial en planta baixa, i quatre
plantes d’habitatges.
Al vestíbul, s'hi accedeix des de la
Ronda Ferran Puig.
Hi ha instal•lats dos ascensors i els
armaris de comptadors de la llum,
aigua, telèfon. El del gas al porxo.
Barana d’inoxidable a l’escala de
l’edifici.
Les façanes de la Ronda Ferran Puig, 33
són d’obra vista. La façana posterior
que dóna al pati interior, de
revestiment tipus monocapa.
Els voladissos i sostres de exteriors
seran acabats de formigó vist i d’altres
folrats de xapa d’alumini.
Les baranes de la façana principal
seran principalment de ferro negre,
segons disseny i les de la façana
posterior d’acer inoxidable amb vidre
laminat blanc mate.

paleteria
Tots els tancaments exteriors són
d’obra de fabrica ceràmica de 2 fulls,
aïllament projectat de poliuretà,
cambra d’aire i envà d’aïllament
interior.
Les divisions interiors de separació
entre pisos d’obra de fàbrica ceràmica
de 2 fulls, amb aïllament acústic
interior.
Els envans de distribució dels pisos,
també d’obra de fàbrica ceràmica.
Aïllament acústic entre forjats amb
làmina anti- impacte.
Una part de la Coberta, la més exterior,
és inclinada, amb teula ceràmica o de
formigó. La resta, la part més interior,
serà plana i s’hi ubicaran les terrasses
de serveis.
El revestiment de paret del bany de la
suite, de rajola, Ceracasa model “Filita
White” mida 31.6x63.7 a conjunt amb
el paviment Pamesa model “HM loft
perla” 30,3 x 61,3.

cuina
En el revestiment de paret del bany
general, es col•locarà una rajola de la
casa Baldocer model “Ozone Pearl”
mida 30x90 cm, de color cru i
“Pompenya Ozone Pearl” de la mateixa
mida a la zona de bany, combinant-ho
amb el paviment mida 60x30cm model
HM Loft Perla.
La resta del pis pavimentat amb
parquet estratificat AC5, sèrie Loft,
model 1009 de la casa ROOMS, mides
1380x193x10 mm; laminar, micro
bisellat a 4 cantells, acabat texturitzat,
amb sistema de doble clic, Garantia 15
anys. Muntat sobre làmina d’aïllament
acústica amb barrera de vapor.
Paviments de terrassa, 25x25 cm de
gres per exterior antilliscant.
Cancell exterior amb pedra de St
Vicenç abuixardada.
El vestíbul, pavimentat amb pedra St.
Vicenç polit i la resta de graons i
replans d'escala, amb marbre blanc
"Eivissa".
Enguixat projectat a màquina i reglejat.
Cel ras de l’interior dels pisos, de guix
laminat.

pintura
Totes les parets i els sostres pintats
amb pintura plàstica blanca. L’escala de
veïns i el vestíbul, acabat i decoració a
criteri de la Direcció d’obra.

La cuina, s’il•luminarà amb down-ligths
de baix consum, disposarà d’aigüera
d’acer inoxidable, bancada i aplacat
entre mobles, tipus Neolith color
cement.
Mobles amb portes laminades color
blanc amb el tancament esmorteït,
format per mobles baixos, alts i
columnes segons composicó. Calaixos
d’obertura total per a olles i cassoles
segons composició, amb tancament
suau.
Interior dels mobles texturitzat color
beige.
Electrodomèstics instal•lats: nevera
tipus ‘combi’ integrat, rentavaixelles
integrat, microones, forn elèctric
encastat i placa vitroceràmica de la
marca SIEMENS. Campana decorativa o
extraible segons composició.

fusteria interior
La fusteria interior, estarà composada
per portes massisses, lacades de color
blanc amb detalls pantografiats; borlet
de goma perimetral.
Manetes acabat níquel setinat, model
Glauco.

Tapetes i sòcols, de les portes, lacats
blancs amb la mateixa amplada que el
sòcol del parquet per donar sensació
de continuïtat; encolades i fixades
sense agulles.
Armaris lacats blancs amb portes d’una
sola alçada, muntats in situ, sense
bancada d’obra, amb els retorns d’aire
integrats al sòcol. Interior revestit amb
buc acabat texturitzat, amb prestatge i
penjador.
Porta d’entrada amb 3 punts
d’ancoratge i tancament de seguretat,
tirador exterior model Glauco i bisagres
anti palanca.

fusteria exterior
A la façana posterior, fusteria d’alumini
anoditzat, color plata mate, amb perfil
de gama alta model COR60 amb fulla
oculta de la casa Cortizo; trencament de
pont tèrmic i vidre baix emissiu amb gas
Argon a totes les obertures. Persiana
tèrmica d’alumini.
A la façana principal, fusteria del mateix
perfil d’alumini; s’ha previst un sistema
monobloc amb vidre laminar 3+3 butiral
acústic/16/4, especial per garantir
confort acústic.
Caixes de persiana monoblock, amb
registre interior amb triple aïllament:
taulell marí, xapa metàl•lica i material
phonoabsorvent.

Totes les persianes motoritzades, de
color plata mate raspallat.

fontaneria
Pel que fa a la fontaneria, tota la
instal•lació encastada d’acord amb la
normativa vigent. Aigua freda i calenta
a la cuina, bany i rentador.
Aixetes de pas en cada cambra humida.
Monocomandaments de la casa GROHE,
excepte al safareig. Aixeta extraïble a la
cuina, i buidadors automàtics a les
banyeres.
Els banys amb dutxa, aniran amb
griferia termostàtica-ruixador efecte
pluja acabat cromat i extensible.
El bany de la suite incorporarà un plat
de dutxa GLOBOSANITARIOS model
“Slate Sensation”, compacte, extrapla,
antibacterià, fungicida i antilliscant, de
color blanc. Mampara Duscholux “Lus
evolution”
Moble de bany, color a decidir, amb 2
calaixos grans de la casa Aja Baño,
mirall i radiador tovalloler
Sanitaris model “MERIDIAN” de la casa
ROCA; inodors amb tanc baix amb tapa
i bidet.
El bany general, amb banyera model
“Princess” de ROCA.
Pica acrílica de disseny de color blanc,
mirall, i radiador tovalloler.
Sanitaris model “MERIDIAN” de la casa
ROCA; inodors amb tanc baix amb tapa i
bidet.
Baixants i desguassos de PVC..

-

Tuberia alimentació
Bateria i montants aigua
Xarxa interior d’aigua amb tuberia de prolipropilé reticulat
Sanitari i griferia
Ventilació de cuines, cte i calderes
Energia solar: Captador a coberta, acumulador central.
Aire acondicionat: Marca Mitsubishi Electric sèrie Inverter. Els conductes seran climaver plus

instal·lació elèctrica
Tota la instal•lació elèctrica encastada amb tub de plàstic flexible d’acord amb el nou
reglament de Baixa Tensió.
Potència bàsica En funció de les dimensions del pis, des de 3,45 Kw a 9,20 Kw
1 circuït d’enllumenat
1 circuït d’endolls
1 circuït per la rentadora+secadora
1 circuït pel rentavaixelles
1 circuït per la nevera i banys
1 circuït cuina-forn
1 circuït per l’Aire Condicionat
Inclusió del nou “equip de protecció” de sobretensions permanents i transitòries.
Infraestuctura de Telecomunicacions segons ICT-2, telèfon i televisió per cable.
L’edifici estarà equipat amb vídeo porter automàtic, amb placa exterior. Obertura de la porta
del vestíbul des de cada habitatge

Calefacció
Instal•lació de calefacció termòstat ambient digital
programable, segons distribució, a l’habitació suite i
menjador. Gas ciutat, amb caldera mixta de 24000 Kcal/h,
estanca de condensació, classe A de la casa SAUNIER
DUVAL,
Els radiadors seran d’alumini de 60 cm d’alçada.

Domòtica
Sistema Jung, amb pantalla tàctil, programacions horàries, gestió
d'alarmes, controladors d'escenes, termòstats, etc., i moltes
possibilitats d'ampliació.

il·luminació
Il•luminació de banys i passadissos
amb ulls de bou amb bombetes LED i 3
Downlights per cuina.
Els mecanismes seran Jung LS-990
color alumini.

sobre nosaltres

garantia

Promotors i constructors de
Girona, des del 1955

en el cas dels habitatges de
nova construcció, el període de
garantia es troba regulat per la
llei 38/1999 d'ordenació de
l'edificació que preveu uns
terminis d'un, tres i deu anys en
funció de la tipologia i origen
del defecte.

Podeu obtenir més informació a
www.obresipromocionpons.cat

Il.luminació d’emergències, fixes
d’ascensor i downlights LED de 10w en
replans d’escala.

aparcament
Muntatge i instal.lació elèctrica de
l’aparcament amb tuberia vista i
pantalles estanques
Detectors Termovelocimètrics i
detectors de CO2 amb centrals
d’incendis i de CO2.
Instal.lació amb 2 boques d’incendi i
tuberia inox prensada i extintors de
pols polivalent de l’aparcament.
Instal•lació de la ventilació de
l’aparcament, amb conducte de xapa i
ventiladors de 300ºC/2H

tracte
personalitzat
i adaptat a cada client,
informant de tots els aspectes –
tant tècnics com legals- que
envolten la compravenda d’un
habitatge.

post venda
des del començament... fins al
final!
la nostra feina no s’acaba amb la
signatura de la compravenda; ens
importa el client i volem que
parli bé de nosaltres.

