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Passeig Terraplè 23,  Molins de Rei



´PRESENTACIO



Més de 20 anys dedicats al servei dels nostres clients al 
món de les obres, ens donen una àmplia perspectiva del 
mercat i les necessitats actuals. A ZonaBRG volem com-
partir la nostra experiència i ser companys de viatge, en 
la vida d’un projecte, al costat dels nostres clients.

Entendre i escoltar les necessitats dissenyant conjunta-
ment, amb total imaginació, la millor solució. La nostra 
principal inquietud és empatitzar amb les necessitats 
dels nostres clients per dibuixar i executar una solució a 
mida.

1. promotora
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3. CARACTERISTIques

disseny

El nostre equip d’arquitectura defineix cada 
projecte de la forma més òptima, partint de les 
necessitats dels nostres clients.  

Projectar conjuntament es el nostre principal 
repte.
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elements

estructurals



ESTRUCTURA 

cobertes

La coberta és transitable amb acabat de gres 
sense esmaltar i de color gris per l’exterior. La no 
transitable estarà destinada a instal.lacions com 
la climatització, la aerotermia o les telecomunica-
cions.

façana

Façana ventilada amb revestiment porcel.lànic de 
la marca SALONI, model PROYECCION.
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L’estructura és de formigó armat; l’estructura 
vertical és de pilars i pantalles i, l’horitzontal, de 
forjats reticulars.  Llosa de formigó armat a la 
coberta a dues aigües o plana i en part de soter-
ranis. 

Un organisme independent de control tècnic gar-
anteix la correcta execució de l’estructura, que 
quedarà coberta per una assegurança desenal.



fusteria exterior

Fusteries d'alumini minimalista enrasades a terra 
amb perfils mínims de trencament de pont tèrmic i 
doble vidre laminat amb redució efecte solar amb 
càmara d'aire i persianes d'alumini motoritzades.

tancaments exteriors

Protecció solar amb correderes de lamines 
metàl.liques.

Barana d’obre, revestida per la part interior. Passamà 
d’obre o alumini.
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distribucions interiors

La separació entre habitatges la resolem mit-
jançant làmines d’acer muntades sobre plaques 
de guix laminat i aïllades amb llana de roca per 
ambdues cares i amb perfileria d’acer galvanitzat 
doble i doble placa de guix laminat a cada costat.

tabiqueria interior

Les divisions interiors entre les diferents estances 
d’un mateix habitatge, estan resoltes amb 
plaques de cartó-guix amb aïllament de llana de 
roca tipus PLADUR o similar sobre perfileria d’acer 
galvanitzat.
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paviments interiors 

El sòl dels habitatges (en rebedors, dormitoris, habitacions i passos) són de tarima laminada AC5 a 
escollir entre dos acabats.

Als banys i cuina hem seleccionat un paviment de gres porcellànic a escollir entre diferents opcions de 
la marca PORCELANOSA o similar.

Els paviments de les terrasses els resolem amb rajola de gres per exteriors. 

Sòcol interior lacat i enrasat a la paret.

fals sostre

Fals sostre continuo de cartró-guix amb aillament de llana de roca tipus PLADUR o similar acorat a 
l’estructura amb perfileria d’acer galvanitzat.
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Per escalfar l’aigua calenta sanitària s’instal•larà a l’edifici un sistema de AEROTERMIA de la casa 
ARISTON o similar. També s’incorporarà de forma individual en cada habitatge un acumulador o 
sistema equivalent.

Els banys aniran enrajolats amb peça de gran format tipus PETRALAVA de la casa SALONI o similar.

Els banys s’entregaran amb un rentamans integrat en un moble de color blanc amb calaix amb fre. Els 
sanitaris són de porcellana vitrificada de color blanc de la marca DURAVIT o similar, com el plat de la 
dutxa. 

LLes aixetes tipus monomanda de la marca GROHE o similar.

equipament de bany

fusteria interior

Portes de pas interior lacades de fusta massissa amb frontisses i manetes cromades mate, tapetes 
fins a sostre.
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equip de cuina

La cuina l’entreguem amb mobles alts abatibles i 
baixos amb tirador ocult. Els calaixos portaran fre en 
el mecanisme d’obertura i de tancament. El mobiliari 
de la cuina és de color blanc de la marca BODELEC o 
similar.

ElEl taulell de la cuina i els frontals són aplacats en 
aglomerat de quars tipus SILESTONE en diferents 
colors a escollir.

Equipament d’electrodomèstics de la marca 
SIEMENS o similar que inclou els següents:

Campana extractora decorativa
Placa vitroceràmica d’inducció
FForn elèctric i microones encastat 

Aigüera d’acer inoxidable sota taulell de la marca 
FRANKE o similar.
Aixeta d’acer inoxidable monocomandament de la 
marca GROHE o similar.
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elements

comuns



ascensor

L’ascensor és amb portes d’acer inoxidable 
automàtiques, amb mirall murat i connexió amb 
una central de rescat via telefònica. Marca ORONA 
o similar.

Els trasters disposen d’il•luminació individual i 
terres  de gres.

S’entreguen pintats amb pintura plàstica.

trasters

zones comuns

El vestíbul de l’edifici en planta baixa, així com les 
bústies de cada habitatge, tenen un acurat 
disseny i una cuidada combinació de materials. 
El vestíbul disposarà d’il.luminació LED.
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garatge

La porta del garatge és basculant, motoritzada i d’obertura automática mitjançant comandament a 
distància. Les plaçes d’aparcament estan numerades i senyalitzades amb pintura acrílica.

El paviment de l’aparcament és continu i amb formigó polit endurit amb polç quarç.

Pantalles LED per l’il.luminació.

Incorporem plaçes amb pre-intal.lació de recàrrega per cotxe elèctric.
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sostenibilitat i

eficiencia energetica`



sistema de climatitzacIÓ

Climatització de Fred per conductes, amb control 
de temperatura per estancies.

Calefacció per radiadors, minimalistes d’ultima 
generació.

Els mecanimes de totes les vivendes serán de la 
casa  JUNG, de primera qualitat

Cada vivenda incorpora un control central de les  
persianes elèctriques a l’entrada.

electricitat
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il.luminació

Els habitatges disposaran de presses de televisió, 
satèl·lit, FM i telèfon a la sala menjador, cuina i dormi-
toris. La instal.lació és per cable segons la normativa 
vigent.

L’il.luminció de les zones comuns es realitzarà amb 
tecnol.logia led per garantir al màxim l’estalvi 
energètic amb  llum càlida.

telecomunicacions
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PLANOLS`
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