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983. Detall amb tots els elements de la finestra, 1/40, setembre 1991
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Aquests procés de proves finalitza amb la decisió del
tipus de finestra, incloent-hi la barana, i l'especejat
de travertí per a la façana principal, (plànols
983,984, setembre 1991)

La finestra serà d'alumini de 2,00m x 2,4m
practicable a la francesa, d'una sola fulla d'obertura,
regulable mitjançant un compàs
Es dibuixa amb tota precisió el detall de la finestra
en relació a la façana. Amb coherència amb la idea o
voluntat de què el forat aparegui amb un material
únic, tots els elements de l'obertura -finestra, llinda,
brancals, ampit, barana- es tracten com un únic
element que recull i omple el buit produït per a la
façana.

S'ajusta l'especejat de la façana. Es varia la mida de
les juntes, de manera que visualment es produeixi
una segona lectura de les peces de travertí.
Vista així, la façana estaria formada per grans blocs
de travertí sobreposats de manera que el forat
s'obtingui directament a partir de la decisió
constructiva.
Aquesta decisió, va portar-se fins on la façana
ventilada permetia modificar el sistema de juntes.
Així, en un primer moment, es confia en una junta
de 1,5cm i 0,6cm per tal d'aconseguir aquest efecte
visual.
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984. Secció vertical finestra, 1/4, setembre 1991

105



AL J.'

- X A D O E. t/2.0 Sïcci o si » . 1,'ao

S U C C I O N VERTICAL: : .B -B E. 1/1
EDIFICIO

DIAGONAL

SECCIÓN HO RJZLO.NTAL . A -A .. E...1/1";".

1993 A. Detall finestra construïda, 1/80 i 1/4 , 9/10/1992
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La finestra tipus serà objecte d'alguns retocs per
convertir-la en un element més versàtil.

Se situa un vidre tipus "climalit" 6-12-8 mm en la
fulla practicable (plànol 1993A).
En el plànol 1993B, es proposa per les façanes
d'orientació sud i oest, que la fulla practicable es
descomposi en dues, entre les quals se situa una
persiana tipus "gradulux" de lames orientables per
tal de facilitar el control de la llum.

La barana té una alçada de 0,535 m, una amplada de
2 m i està formada per platines d'acer inoxidable de
60 mm x 5 mm. Se situa enrasada amb el pla
exterior dels brancals, integrant-se en el conjunt
d'elements de la finestra.
Es plantegen dos tipus de baranes -amb quatre i cinc
divisions verticals respectivament- que, col·locades
en diferents posicions, permeten disposar de 10
elements aparentment diferents.( plànol DB 1992)

1993 B. Detall finestra construïda amb doble fulla practicable, 1/80 i 1/4 , 9/10/1992
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SECCIÓN VERTICAL VENTANA

DB 1992. Detall barana, 1/40

TELA IMPERMEABILIZANTE SIKA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
LACADO

SELLADO DE SIL ICONA

PERSIANA DE LAMAS DE 25mm

R E F L E C T A S O L CLARO 6 mrr

BUTIRAL INCOLORO

LUNA PULIDA 4mm

LUNA PULIDA 8mm

ACERO INOXIDABLE

SOPORTE DE H I E R R O
GALVANIZADO

SECCIÓN HORIZONTAL VENTANA
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1285. Axonometría de construcció de la façana, novembre 1992
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En aquesta axonometría s'explica la seqüència de
construcció de la façana.
En cada mòdul estructural de 7,80m x 12 m se situen
dues unitats de pré-marc de finestra ancorades al
terra i al sostre.
Aquest pré-marc suportarà la finestra i lligarà les
parets de tancament. També serà un element
imprescindible per a la construcció del pla de façana.
En efecte, una de les dificultats de construcció
d'aquesta façana de grans dimensions era aconseguir
la planimetría que el projecte demanava. Per contra,
les toleràncies de planimetría admissibles en la
retícula estructural no eren adequades per executar el
replanteig del revestiment de la façana. Calia ser
més exactes i trobar un guiatge que fes possible la
trobada precisa entre el marc d'acer que inclourà la
finestra i el pla de façana de travertí. Així els pre-
marcs de les finestres - i per extensió les finestres -
alineats amb la precisió que dona un teodolit làser,
es convertien en mestres situades cada l,95m, que
donen exactitud en la construcció del pla de façana.
Situat el pre-marc es pot realitzar el tancament de la
paret de trenta, l'aïllament i el revestiment de
travertí. La barana i la finestra seran els últims
elements a situar (plànol 1285).

El revestiment del basament -descartades les
"fuites" Noruegues per raons de durabilitat- es
planteja amb peces de l,30m x 0,80m de granit
negre africà amb acabat flamejat per les parts
superiors i polit per les inferiors.
Els remats de les obertures es resolen amb uns
elements graonats de 240mm que sobresurten 80mm
del pla de façana. Inicialment es va pensar que
aquests elements fossin de fosa de bronze però
finalment es van realitzar de fosa d'alumini
inoxidable (plànols 1155 i 1181)

rx

v. SL
ïfCCïiK.VÇS.-ncH-—"

EDIFICO

DIAGONAL

1181. Detall motllures fosa d'alumini, 1/20, 1/4 Juny 1992

1155. Secció constructiva aparadors planta baixa, 1/4 i 1/200 109
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