
  

 

 

 

Memòria de qualitats 

ACABATS GENERALS DE LA PROMOCIÓ 

FAÇANA 

Façana en morter de tonalitat clara i 
detalls a contrast. 

Barana de brèndoles metàl·liques de 
disseny simple i net. 

FUSTERIA EXTERIOR  

Fusteria exterior monocolor d’alumini 
amb ruptura de pont tèrmic i vidres amb 
cambra d’aire tipus CLIMALIT. 

Persianes tipus ALUTERMIC en totes les 
finestres. 

A les plantes baixes, es col·locaran 
mesures de protecció antivandàliques a 
totes aquelles obertures de façana dels 
habitatges que donen a cota de carrer o 
plaça pública. 

CLIMATITZACIÓ  

Calefacció i aigua calenta sanitària per 
calderes individuals de condensació amb 
funcionament mitjançant gas natural. 
Utilitzaran preescalfament per plaques 
solars tèrmiques, per tal de millorar 
l’eficiència energètica i reduir el consum 
de gas i les emissions de CO2. 

Calefacció mitjançant radiadors 
d’elements d’alumini a totes les estances 
a excepció del bany que comptaran amb 
radiador tovalloler. 

APARCAMENT 

Dues plantes subterrànies d’aparcament 
amb accés mitjançant ascensor directe i 
escales d’emergència. 

 

A les plantes  baixes  i subterrànies s’hi 
localitzen els trasters i altres serveis 
comunitaris. 

TERRASSES 

Es col·loca paviment ceràmic antilliscant. 

ASPECTES AMBIENTALS 

Preescalfament de l’aigua per a ACS 
mitjançant plaques solars tèrmiques. 

Aïllaments tèrmics i acústics de primera 
qualitat. Cisternes de doble descàrrega. 

Lluminàries de baix consum en zones 
comuns.  

ACCESSIBILITAT 

Tots els habitatges seran accessibles i 
fàcilment adaptables. 

L’accessibilitat serà 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 parquet sintètic laminat 
AC5 en tonalitat clara i sòcol en blanc.   

FUSTERIA INTERIOR 

Portes interiors tipus “block” en pre-lacat 
blanc i manetes metàl·liques. En alguns 



  

banys la porta serà corredissa per a 
garantir-ne l’accessibilitat. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I 
TELECOMUNICACIONS 

Preses de telecomunicacions a 
menjador-estar cuina i a tots els 
dormitoris. 

Accés a la finca per mitjà porter 
electrònic. 

ENVANS I FALSOS SOSTRES 

Envans de gruix laminat tipus “Pladur” 
per a una millor planimetria i millor traçat 
de les instal·lacions. L’interior dels envans 
es reomplirà amb llana de roca per a un 
confort tèrmic i acústic òptims. 

CUINA 

Paviment 

Paviment de gres porcellànic de tonalitat 
gris pedra del GRUP VIVES o similar. 

Mobiliari de cuina 

Composició de mobiliari format per 
armaris alts i baixos. 

Mobiliari de cuina en color llis blanc, 
sòcols símils inox i tiradors en acabat 
cromat. Les portes i calaixos dels mobles 
estaran equipats amb frens i guies 
d’extracció total. 

Taulell i frontal entre mobles alts i baixos 
en SILESTONE o similar.  

Aigüera i aixeta 

Aigüera d’una gaveta en inox. 

Aixeta monocomandament per aigüera. 

Electrodomèstics 

S’equiparà la cuina amb 
electrodomèstics de marques de primer 
nivell, com TEKA o similar: 

Campana d’extracció decorativa en 
acabat inox. 

Placa de cocció vitroceràmica “Touch 
control”. 

Forn elèctric multifunció acabat inox. 

BANYS  

Bany 1  

Paviments i revestiments 

Paviments i  revestiments del GRUP 
VIVES o similar. 

Paviment en gres porcellànic en tonalitat 
càlida. 

Revestiment general del bany en 
tonalitat crema i peces rectangulars 
col·locades en horitzontal, a la paret de 
fons de la dutxa, es col·locarà un 
revestiment d’aspecte texturitzat. 

Sanitaris i aixetes  

Sanitaris i aixeteria de marques de primer 
nivell. 

Plat de dutxa encastat al paviment de 
línies simples amb set de dutxa compost 
per tele-dutxa i suport a paret, tot en 
acabat cromat. 

Conjunt de moble amb calaixos 
extraïbles i rentamans integrats en color 
blanc amb aixeta monocomandament. 

Inodor de tanc baix adossat a paret, amb 
mecanisme de doble descàrrega. 

Bany 2 

Paviments i revestiments 

Paviments i  revestiments del GRUP 
VIVES o similar. 

Paviment en gres porcellànic en tonalitat 
crema càlida. 



  

Revestiment de la paret frontal de la 
banyera amb peces rectangulars 
texturitzades formant línies horitzontals 
de tonalitat blanc trencat. 

Revestiment general del bany en tons 
crema clars i peces rectangulars 
col·locades en horitzontal. 

 

 

 

 

Sanitaris i aixetes  

Sanitaris i aixeteria de marques de primer 
nivell. Rentamans mural en color blanc 
amb aixeta monocomandament i sifó 
cromat. 

Inodor compacte adossat a paret amb 
doble descàrrega. 

Banyera amb conjunt de dutxa compost 
per aixeta amb doble sortida (banyera/ 
dutxa), tele-dutxa i suport a paret, 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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