PENSADA PER A TU

PENSADA PER A TU
NN Diputació 420 és un nou conjunt residencial de
22 pisos, un local comercial i places d’aparcament al
costat de l’emblemàtica Monumental, al número 420
del carrer de la Diputació.
A prop de tots els serveis i comerços bàsics necessaris,
es troba en un entorn amb una xarxa de comunicacions
excel·lent,tant pel que fa al transport públic (nombroses
línies d’autobús i de metro), com al privat (en cotxe, a
una illa de cases de la Diagonal i de la Gran Via de les
Corts Catalanes).

HABITATGES DE LLOGUER AMB PISCINA
COMUNITÀRIA I ACABATS DE QUALITAT

Cinc plantes en què conviuen dos dúplexs amb tres dormitoris i
tres banys a la planta baixa; i quatre habitatges per replà, d'un o
dos dormitoris dobles amb un bany, a la resta de plantes.
Tots els pisos són exteriors, amb àmplies terrasses a la façana
interior de l'illa, a més de patis interiors als pisos de la primera
planta. Els 22 pisos tenen accés comunitari a piscina i solàrium a
la coberta, on també hi ha plaques solars per a l'escalfament de
l'aigua calenta sanitària.
La planta baixa consta de vestíbul i accés als habitatges, un local
comercial amb bany, accessible directament des del carrer de
la Diputació, així com dos espectaculars dúplexs amb sortida a
terrassa i piscina privada des de la cuina i la sala-menjador.

Són espais dissenyats per aprofitar la llum i amb uns acabats
fets amb materials de qualitat: cuines totalment equipades amb
mobiliari i electrodomèstics; terres de parquet laminat flotant de
roure càlid natural a totes les estances, excepte banys i terrasses,
on són porcellànics; sistema de climatització amb bomba de fred/
calor amb aire condicionat per conductes; armaris encastats de
fusta; il·luminació led a totes les estances; porta d'entrada de
seguretat; finestres amb vidre doble, i persianes elèctriques.
Hi ha 37 places d'aparcament per a cotxe, tres per a moto i una
zona reservada per a bicicletes en tres plantes subterrànies amb
accés des del carrer de la Diputació i comunicació amb totes les
plantes mitjançant ascensors.

CUINA

SALA-MENJADOR

Totalment equipada amb mobiliari i electrodomèstics integrats:

Àmplia i lluminosa, amb detalls acabats de gran qualitat i sortida a

forn, microones, placa de cocció d'inducció, campana extractora

la terrassa als habitatges que donen a l'interior de l'illa. Paviment

decorativa, rentaplats i nevera.

de parquet laminat flotant i portes de fusta lacada.

Rentadora i assecadora col·locades dins un armari, excepte al

Menjador obert a la cuina, excepte als baixos dúplex i a les portes

baix 2a, que les té en una zona exclusiva de bugaderia a la planta

quatre.

superior.
Taulell de cuina de Silestone, paraments verticals amb peces
ceràmiques i paviment de parquet laminat flotant.

DORMITORIS

BANYS

Els dormitoris s'han dissenyat per aprofitar al màxim l'espai

Cambres de bany moblades i equipades amb totes les comoditats:

i la llum natural. Dormitoris exteriors amb sortida a terrassa

accessoris, radiador tovalloler, llums led encastades al fals

orientada a l'interior de l'illa, amb paviment de parquet laminat

sostre i aplics damunt el mirall. Paviment i revestiments de gres

flotant, armaris encastats i portes de fusta lacada.

porcellànic.

TIPOLOGIA DE PISOS PER DISTRIBUCIÓ DE PLANTA
BAIX 2a DÚPLEX
TRES HABITACIONS
La planta baixa està equipada amb una cambra de bany,
cuina independent i sala-menjador, totes dues amb accés
a una piscina privada i una terrassa de 62 m².
A la planta superior hi ha un bany independent, tres
dormitoris, un dels quals tipus suite amb vestidor i lavabo
privat, i una bugaderia.
El dúplex de la porta 1a presenta el mateix programa
funcional, però sense bugaderia. Disposa d'armari amb
columna de rentadora i assecadora a la planta
superior.

PLANTA PRIMERA - PORTA 3a
DUES HABITACIONS
Dues habitacions dobles, un bany i cuina oberta
a la sala-menjador. Dormitori principal i sala
d'estar amb sortida a la terrassa.

PLANTA PRIMERA - PORTA 1a
UNA HABITACIÓ
Un dormitori i un bany, cuina oberta a la
sala-menjador i un armari amb columna de
rentadora i assecadora.

Patis interiors de 10 m² exclusius als pisos de la primera planta.
La porta 2a té la mateixa distribució que la 3a.
La porta 4a té la mateixa distribució que la 3a, però amb cuina independent.
Terrasses exteriors de 10 m² a les portes 3a i 4a.
A la resta de plantes els pisos conserven el mateix programa funcional segons la porta.

EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT
EN TOTS ELS DETALLS

Diputació 420 és un complex residencial d'obra
nova que ha estat dissenyat d'acord amb les millors
tecnologies d'eficiència energètica del mercat.

ARQUITECTURA INTEL·LIGENT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

• Façanes acabades amb pedra que incorporen aïllament tèrmic

Il·luminació natural

interior i exterior.
• Façanes als patis interiors acabades amb estuc, que incorporen
aïllament tèrmic interior i exterior.
• Proteccions solars amb làmines integrades al disseny de les
façanes i làmines mòbils a la façana posterior.
• Tancaments d'alumini de disseny i prestacions òptimes
de permeabilitat a l'aire, amb trencament del pont tèrmic
i estanquitat a l'aigua, combinades amb vidres de baixa
emissivitat i amb una gran atenuació acústica, per oferir
més confort a l'interior dels habitatges.

• Grans obertures que proporcionen l'entrada de llum natural.
• Control solar mitjançant persianes d'alumini enrotllables
a totes les obertures.

Il·luminació i consum elèctric
• Electrodomèstics (forn, rentaplats, nevera, microones,
rentadora, assecadora) de gamma alta Siemens, Teka i Pando
(A+, A++ i A+++) integrats als armaris.
• Leds de baix consum amb tonalitats càlides.

Aparcament
• Places d'aparcament per a cotxe, moto i bicicleta.
• Previsió de places amb càrrega elèctrica.

Aigua calenta
• Estalvi del 58 % en el consum d'aigua calenta sanitària gràcies
al sistema d'energia solar, que ofereix un alt nivell d'eficiència
i rendiment energètic.

Ascensors
• Il·luminació amb leds i apagada automàtica, que suposa un
75 % d'estalvi d'energia.
• Quadre de maniobra de baix voltatge.
• Disseny que minimitza la gestió del manteniment.
• Màxima qualificació en eficiència energètica.

L'ús racional de les tecnologies més
avançades permet aconseguir un alt
grau d'eficiència energètica.

RENDIMENT TÈRMIC

OPTIMITZACIÓ DE L'AIGUA

Ventilació natural

• A la coberta s'han plantat espècies vegetals autòctones del

• Ventilació natural creuada entre la façana del carrer i la
façana del pati interior a tots els habitatges.

Temperatura de confort

Mediterrani amb un sistema de reg automàtic.
• Control sostenible de l'aportació d'aigua mitjançant el reg
gota a gota automàtic.

• Aire condicionat de gran eficiència amb distribució de l'aire
a través de conductes amb revestiment interior de gran
absorció acústica, que garanteix un funcionament silenciós
de la instal·lació.
• Sistema de calefacció de baix consum i alt rendiment (A+)
mitjançant calderes de condensació i calefacció radiant
d'aigua a baixa temperatura.
• Banys amb tovallolers elèctrics, que poden activar-se de
manera individual sense que calgui encendre la calefacció
general.

Apliquem diverses mesures de reducció
del consum energètic. D'aquesta
manera aconseguim un estalvi econòmic
significatiu.

Promovem un ús racional de l'aigua
mitjançant el reg gota a gota
automàtic.
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