
ACABATS EXTERIORS

FAÇANES: Combinació de 

diferents materials

Façana ventilada acabada amb plaques d'HPL de la marca TRESPA color NW16 Greyed 

Ceclar Matt o equivalent.

Façana ventilada acabada amb placa de composite tipus Alucobond, de 3 mm color semblant al 

RAL 7044 o equivalent.

Façana ventilada acabada amb plaques de formigó polimèric tipus ULMA M05 tierra o plaques 

cerámiques d'aspecte similar.

Sistema de SATE (Sistema d'aillament tèrmic exterior) model STO THERM VARIO de la casa 

STO amb aillament EPS de 60 mm, acabat fi model "MADRID", color a determinar, o 

equivalente

FUSTERIA EXTEIROR Fusteria exterior d'alumini marca Technal Soleal FY55 con rotura de puente térmico y vidrio 

5+5/16/3+3 bajo emisivo. Persianas accionades a motor.

PAVIMENTS EXTERIOR 

PRIVATS

Paviment exterior de terrasses privades a base de peces ceràmiques de la marca MARAZZI 

model Multiquarz 20 de color Beige de 60 x 60 enganxades en terrasses

ACABATS INTERIORS

PAVIMENTS HABITATGES Peces procelaniques efecte ciment marca Marazzi Power Sand 60 x 60 rectificat 10 mm o 

equivalent a tot l'habitatge.

Peces porcelàniques casa Gala Blanc de 31,5 x 100 model 70GA401 rectificat de la marca  o 

equivalent

Pintura plàstica en color blanc trencat en parets i sostres de catró guix.

Falsos sostres de catró guix continus amb trapes de 50 x 50 a cada peça humida.

Peces procelaniques marca Inalco model Masai blanc 50x100 NAT en vestibul i replans de 

planta o equivalent.

Escala i replans d'escala amb el mateix material que el paviment definit anteriorment o 

equivalent

Catifa d'entrada de la casa EMCO de color gris o equivalent

Revestiment en vestíbuls a base de plafons de DM en formació de les portes dels armaris de 

comptadors acabades lacades blanques.

Parets acabades amb pintura plàstica blanc trencat

Falsos sostre amb lames de fusta i tires de LED segons plànols de detall.

Mobles alts i baixos de la casa DICA model MILANO 45 sense tiradors segons plànols de detall

Encimera de silestone model GRIS CEMENT de 2 cm i frontal a paret de 1,2 mm

Placa de 4 focs vitroceràmica marca Siemenrs model iQ300 referència ET651FFP1Eo 

equivalent

Campana Extraible Siemens iQ300 referència LI67RC530o equivalent

Forn marca Siemens iQ300 o equivalent referència HB21AB521E o equivalent

Lavavajillas Siemens integrable iQ300 referència SN64D002EU o equivalent

Nevera combi integrable Siemens iQ500 referència KI86SAF30 o equivalent

Microones Siemens iQ500 o equivalent referència HF15G564 o equivalent

Lavabo model Castellon B de la casa Bathco  o equivalent

Aixeta monocomandament modelTime XXL Male de la casa GRB o equivalent

WC model Emma BTW compact 60 x 36 blancde la casa GALA o equivalent

Plat de dutxa model NEO textura pizarra de diferents mides de la casa HIDROBOX o equivalent

Aixeta de dutxa columna TIME MALE tremonstatica de la casa GRB o equivalent

Bañera MITTA 160 x 80 balnca acrilica amb faldó de la marca GALA o equivalent

PORTES INTERIORS Portes principals de fusta EI60 de seguretat acabat lacat RAL 9016 de la casa CARRÉ, amb 

manetes i frontisses d'acer inoxidable. Reste de portes batens i corredores de fusta acabat lacat 

RAL9016 de la mateixa marca amb manetes, frotisses i tanques en cas de banys d'acer 

inoxidable o equivalent

ARMARIS INTERIORS Armaris segons plànols de fusteries de la casa CARRÉ o equivalent

BARANA EXTERIOR Baranes a base deperfils d'acer inoxidable i vidré stadip 10+10 collat lateralment als muntants 

amb "U" d'acer inxoidable.

BARANA BALCONS 

POSTERIORS

Baranes de vidres translúcid sobre suports de grapa continua de la casa Q-railing collada 

lateralment al cantell del sostre.

RELACIÓ DE MATERIALS D'ACABAT "4 HABITAGTES A CALONGE"

REVESTIMENTS HABITATGES

PAVIMENTS ZONES COMUNS

REVESTIMENTS ZONES 

COMUNS

CUINES I ELECTRODOMÈSTICS

BANYS


