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KLEIN ROLL GLASS 60(V8-10) A PORTES CORREDERES
SECCIÓ VERTICAL

Finestra de fulla fixa formada amb vidre trempat de 10cm de gruix, sobre marc
de perfil d'inox en U. Fixat a paret amb tacs mecànics.

5.1

Porta corredissa d'aceer corten reforçada amb pasamans sobre guia
corredissa.
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Inodor de porcellana vitrificada de sortida horitxontal de color blanc. Serie
ELEMENT de la casa ROCA

Finestra de fulla fixa

Revestiment de melamina
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Porta de tancament de local

Porta de vidre trempat abatible de 10mm de gruix d'accès al local.
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Porta Corredissa de 90x232cm

Guia tipus Klein

Porta Corredissa de 116x232cm

Porta Corredissa de 210x232cm

Porta de vidre lluna incolora trempada de 10 cm de gruix,
d'una fulla corredissa, sobre guia tipus Klein Roll Glass 60 (V8-
10), vista. Col�locat amb fixacións mecàniques. 16
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Perfil INOX

24
Potes d'acer cromat de 80cm d'alçaria i 35mm de diàmetre per anar ancorades.

-Carcasses i prestatges d'aglomerat de fusta de faig de 16mm i recobertsde laminat per cares
i cantells.
- Frontisses d'aces niquelat.
-Penjadors ocults d'acer.
-Potes de plàstic dur inserides.
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Sòcol Pintat

Sòcol de DM Hidrofug pintat.

Aplacat de Fibres de Fusta

Porta de vidre lluna incolora trempada de 10 cm de gruix,
d'una fulla corredissa, sobre guia tipus Klein Roll Glass 60 (V8-
10), no vista. Col�locat amb fixacións mecàniques.

Aplacat d'elements verticals a prestatgeria, fins a 3.00m
d'alçaria, com a màxim, amb elements de placa de fibra de
fusta o aglomerant, chapat amb làmina de fusta de faig
envernissada, col�locada acargolada no vist i enganxada
amb cola, sobre parament de guix.

Aplacat de Fusta de Faig
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Porta de vidre lluna incolora trempada de 10 cm de gruix,
d'una fulla corredissa, sobre guia tipus Klein Roll Glass 60 (V8-
10), vista. Col�locat amb fixacións mecàniques.

Taulell de 60cm de fusta de faig

POtes acer cromat

Finestra Existent

Paret de pladur

Acabat pintura amb silicats

Paviment interior de PRODEMA Baq. de reticula petita, 1cm de gruix, amb
panells de 120x80cm. d'alta densitat.
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Porta de fusta lacada blanca

Tancament de Vidre Trempat Fulla fixe

Aplacat PRODEMA

Perfil superior d'alumini amb acabat anoditzat "Silver Mariner" . Rodaments amb
coixinets de boles. Els perfils superior i inferior permeten incorporar un vidre fix i
també els topalls de final de recorregut. Els batents corredissos de vidre es
pengen mitjançant mordasses de pressió controlada. Les mordasses accepten
vidres tant de 8 ó 10 mm de gruix.

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria, amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55mm
d'amplària col�locats cada 40cm i perfils horitzontals entre 46 i 55mm
d'amplària. Aïllaments amb plaques sumergides i aplacat amb guix
laminat per les dues cares, fixada mecànicament.

Tancament de vidre de lluna incolora trempada de 10mm de
gruix, amb fulla fixa, col�locada amb fixacions mecàniques.
Juntes de silicona transparent.
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Porta de Vidre Trempat Abatible 90x232cm

Porta de vidre incolora trempada de 10mm de gruix, amb
fulla abatible, col�locat amb fixacions mecàniques. Inclòs
maneta d'inox.

Porta de fusta lacada blanca, d'una fulla abatible.

Porta de fusta de faig

Porta de vidre d'accès a local

Porta de fusta de faig per envernissar, amb rebaixos cada 40cm a una cara.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Cel-Ras guix laminat

Cel-Ras amb plaques de guix laminat per revestir de 10mm de gruix, sistema fix
amb entremat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada.

Perfil Inox

Aplacat de parament vertical interior de guix laminat amb Melamina.

Inodor Porcel.

Moble ESTRATUM bany

Moble per a bany mod. ESTRATUM de la casa ROCA, amb rentamans
incorporats de porcellana vitrificada.

Taulell de 20cm de fusta de faig

Taulell de 30cm d'amplària de fusta de faig, de 30cm de gruix, col�locat sobre obra amb
fixacions mecàniques.
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Moblament de cuïna amb sócol inferior

Taulell de 60cm d'amplària de fusta de faig, de 30cm de gruix, col�locat sobre obra amb
fixacions mecàniques.
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Aplacat d'elements verticals a prestatgeria, fins a 3.00m
d'alçaria, com a màxim,i parets amb alçada corresponent
amb elements de placa de fibra de fusta o aglomerant,
d'amplaria 40cm, chapat amb làmina de fusta de faig
envernissada, col�locada amb fixacions mecàniques.

1:50

1:2

D

E

A B C

F

F

E

Sala

Sala

Reunions

A

B

C

D


