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ACABATS GENERALS DE LA 

PROMOCIÓ 

 

FAÇANA 

Façana exterior i interior de l’edifici de full 

ceràmic amb cambra interior aïllada i 

acabat amb semitabic de plaques de guix 

tipus Pladur per dins. Aparença exterior 

acabada amb aplacat de peces 

porcellàniques, inclòs sòcol de l’edifici.  Els 

badalots, xemeneies i altres paraments de 

la coberta en obra vista blanca.  

Baranes de vidre transparent en balconeres 

a la façana exterior de l’edifici i barana de 

brèndoles en balcons i escales a la façana 

interior, a més de col·locar-les també a 

l’escala de veïns.  

FUSTERIA EXTERIOR  

Fusteria exterior d’alumini amb ruptura de 

pont tèrmic, sistema de microventilació i 

envidrat doble.  

Persianes d’alumini motoritzades. En el cas 

dels banys, vidre esmerilat i sense 

persiana, i en menjadors, elements de terra 

a sostre, sense persianes. 

Gelosies formades per cossos corredissos 

de tub d’alumini tancat.  

ESPAIS COMUNS i ZONA COMUNITÀRIA 

Zona comunitària amb piscina i chill out a la 

coberta. Escala comunitària amb barana 

barrotera pintada.  

Entrada amb porta d’accés integrada en 

conjunt envidrat amb vídeo porter per  

 

 

accedir a l’edifici. Zona del hall d’entrada 

amb enllumenat LED.  

CLIMATITZACIÓ I QUALIFICACIÓ 

ENERGÈTICA 

Aire condicionat per conductes i retorn per 

plenum i aigua calenta sanitària mitjançant 

aerotermia. Un sistema d’alta eficiència 

energètica que no requereix de la 

instal·lació de plaques solars.  

Calefacció amb terra radiant per aigua i, a 

més, les cambres de bany s’equiparan amb 

radiador tovalloler elèctric.  

L’edifici disposa d’una qualificació 

energètica A.  

APARCAMENT 

Dos plantes subterrànies d’aparcament 

amb accés mitjançant escala comunitària i 

ascensor.  

Places d’aparcament amb pre-instal·lació 

per la càrrega de vehicles elèctrics (una per 

habitatge).  

Trasters de gran capacitat amb tancaments 

de formigó, porta i punt de llum.  

ACCESSIBILITAT 

Tots els habitatges seran accessibles i 

fàcilment adaptables.  

Accessibilitat auditada per la Fundació 

Salas. 

A través de la RSC de Salas i amb 

l’assessorament de la Fundació Salas, 

s’adaptaran sense cost els habitatges dels 

clients amb necessitats especials (consultar 

condicions particulars). 



ACABATS GENERALS DE L’HABITATGE 

 

PAVIMENT GENERAL INTERIOR 

Paviment de gres porcellànic amb acabat 

de pedra i sòcol del mateix material a 

conjunt.  

FUSTERIA INTERIOR 

Portes interiors tipus “block” massisses 

lacades blanques, amb manetes en inox 

mate.  

A les cuines i estars, portes corredisses de 

gran format entre envans, formades per 

una guia encastada al sostre i una fulla 

massissa amb tapetes i batents verticals 

lacats blancs.  

A banys i altres estances petites, portes 

corredisses tipus cassetó Krona, formades 

per una fulla massissa i tapajunts i batents 

lacats blancs.  

En els banys de la tipologia 1 i la tipologia 

3, tancament de vidre especial, format per 

un fixe i una porta corredissa o portes 

batents en funció de la tipologia; amb vidre 

securitzat mat.  

Porta d’entrada a l’habitatge blindada 

lacada en blanc.  

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I 

TELECOMUNICACIONS 

Preses de telecomunicacions, xarxa i 

antenes segons normativa. Quadre de 

l’habitatge dins de l’armari d’entrada.  

Accés a la finca mitjançant videoporter.  

ENVANS I FALSOS SOSTRES 

Tipus “Pladur” per a una millor planimetria i 

pas de les instal·lacions. L’interior dels 

envans es reomplirà amb llana de roca per 

a un confort tèrmic i acústic òptims, amb 

composicions especials per cuines i portes 

corredisses.  

Entre habitatges, 5 fulls tipus “Pladur”, dues 

capes d’aïllament i xapa anti-vandàlica, 

interrompent reblerts de paviment.   

Llums LEDs encastats a sostre. 

 

ARMARIS ENCASTATS 

Armaris modulars formats per un cos de 

melamina i portes lacades amb tirador 

modular en inox, ajustat amb tapetes 

lacades blanques. Interior de l’armari 

format per una balda de melamina i una 

barra.  

TERRASSES 

Paviments d’exterior  

A les plantes baixes, paviment tècnic amb 

peces porcellàniques.  

Punts de llum i aigua 

Les terrasses, patis i balcons comptaran 

amb una presa o més de corrent elèctrica, 

segons tipologia.  

Els patis de les plantes baixes comptaran 

amb preses d’aigua pel reg.  

Es col·locaran lluminàries encastades 

downlight Led.  

CUINA 

Paviment 

Paviment de gres porcellànic amb acabat 

de pedra i sòcol  del mateix material a 

conjunt.  

Mobiliari de cuina 

Composició de mobiliari format per armaris 

alts, baixos i columnes segons tipologia.  

Mobiliari de cuina en color blanc, sòcols en 

alumini i tiradors tipus zapa. Les portes i els 

calaixos dels mobles estaran equipats amb 

frens i guies d’extracció total. 

Taulell i frontal entre mobles alts i baixos en 

SILESTONE gris.  

Les cuines inclouran cubells de reciclatge.  

Aigüeres i aixeta 

Aigüera de dues gavetes per encastar sota 

taulell.  

Aixeta monocomandament per l’aigüera de 

la cuina amb airejador extraïble.  

 

 

 



Electrodomèstics 

S’equiparà la cuina amb electrodomèstics 

de marques de primer nivell com SIEMENS 

o similar.  

Campana d’extracció decorativa en inox. 

En la tipologia 8, campana d’extracció 

decorativa en inox per illa en forma de 

prisma.  

Placa de cocció d’inducció de 3 zones, una 

d’elles doble.  

Microones en acabat inox, segons tipologia 

encastat o no a columna.   

Forn elèctric en acabat inox, segons 

tipologia encastat o no a columna.   

BANYS 

Paviment i revestiments 

Paviment en gres porcellànic en tonalitat 

clara. Revestiment per la paret frontal de la 

zona de la dutxa en gres porcellànic 

d’inspiració hidràulica.  

Revestiment general del bany en tons clars 

i peces rectangulars col·locades en 

horitzontal.  

Paviment en gres porcellànic en tonalitat 

grisa. Revestiment per la paret frontal de la 

zona de la dutxa en gres porcellànic tipus 

mosaic en tonalitat grisa.  

Revestiment general del bany en tons 

grisos i peces rectangulars col·locades en 

horitzontal.  

Sanitaris i aixetes 

Rentamans mural doble de porcellana 

suspès o col·locat sobre moble, segons 

tipologia i plànols comercials.  

Rentamans mural simple asimètric de 

porcellana descentrat a esquerra suspès o 

col·locat sobre moble, segons tipologia i 

plànols comercials.  

Rentamans mural simple de porcellana que 

pot anar suspès o col·locat sobre moble, 

segons tipologia i plànols comercials. 

Sifons dels rentamans cromats només 

quan els van suspesos. A les tipologies on 

es col·loca el rentamans sobre moble, es 

tracta de mobles blanc brillant.  

 

En tots els casos, aixeta (o aixetes pel 

rentamans doble) monocomandament i 

mirall a cada un dels banys. 

Inodors compactes adossat a paret amb 

doble descàrrega a tots els banys. 

Dutxes i banyeres 

Segons tipologia i plànols comercials, plat 

de dutxa enrasat a paviment de línies 

simples de paret a paret amb mampara de 

vidre securitzat formada per una part fixe i 

una batent. Compta també amb set de 

dutxa compost per aixeta termostàtica, 

barra de dutxa, tele-dutxa i flexo, tot en 

acabat cromat.  

De la mateixa manera, segons tipologia i 

plànols comercials, banyera acrílica de 

línies simples en color blanc. Compta amb 

conjunt de dutxa compost per aixeta 

termostàtica per banyera, barra de dutxa, 

tele-dutxa i flexo, tot en acabat cromat. 

IMPORTANT 

Qualsevol dels materials abans esmentats que, 

per motius aliens a la nostra voluntat, no estigui 

disponible o no es pugui col·locar serà substituït 

per un de qualitat equivalent. 

Queda a criteri de la Direcció Facultativa la 

realització de modificacions als elements 

comuns de la promoció. 
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