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Armaris alts i baixos amb acabat estrati�cat en continu, 
tiradors d'acer inox.
Taulell de granit de 2 cm de gruix.
Aigüera d'acer inox, marca 'Roca' o similar.
Cuina vitroceràmica marca 'Balay' o similar.
Campana extractora decorativa en acer inox 
marca 'Balay' o similar.
Pre-instal·lació per a rentadora i rentavaixelles.
Safareig d'inox. amb moble auxiliar per estris de neteja.

Bany principal
Lavabo semiencastat marca 'Roca' o similar.
Sostre en lames d'alumini lacat blanc.
Mirall.
Llums halògenes.
WC, bidet.
Banyera de marca 'Roca' o similar.
Aixetes monocomandament, termostàtic a la banyera, 
marca 'Grohe'.
Radiador tipus tovalloler.

Bany secundari
Lavabo mural de disseny marca 'Roca' o similar.
Sostre en lames d'alumini lacat blanc.
Mirall, llums halògenes, WC i bidet.
Plat de dutxa realitzat en material acrílic enrasat a terra
amb mampara de vidre temperat.
Aixetes monocomandament termostàtic, marca 'Grohe'.
Radiador tipus tovalloler.

Estructura i façanes
Estructura de formigó armat amb forjat reticular.
Façana amb maó d'obra vista combinat en algunes 
zones amb diferents materials segons projecte.

Qualitats comunitàries 
Replans d'escala i escala de granit.
Ascensors segons normes amb portes automàtiques.

Tancaments exteriors 
Fusteria d'alumini amb vidres de càmera tipus 
'climalit' o similar.
Persianes d'alumini motoritzada en balconeres.
Gelosies en tancament de rentats.

Fusteria exterior 
Porta d'entrada en fusta, amb acabat vernissat natural, 
blindada i amb tancament de seguretat.
Portes interiors de fusta, amb acabat vernissat 
natural, tipus 'Block'.

Paviments i enrajolats 
Parquet de roure en tot l'habitatge excepte banys i cuines.
Cuina: Paviment de gres porcelànic, enrajolat en plaqueta 
ceràmica esmaltada.
Paviment de terrasses i safareigs també en porcelànic.
Bany principal: Paviment i alicatat de gres porcelànic.
Bany secundari: Paviment i alicatat de gres porcelànic.

Pintura al plàstic llisa blanca en parets i sostres. Instal·lació de presa per telefonia.
Instal·lació d'antena terrestre i per satèl·lit.
Videoporter.

Calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 
Caldera mixta a gas natural, per a aigua calenta 
sanitària i calefacció.
Instal·lació de calefacció mitjançant radiadors d'alumini.
L'edi�ci disposa de plaques solars 
per aigua calenta sanitària.

Divisòries interiors 
Envans ceràmics en divisòries entre 
estances del mateix habitatge.
Envans ceràmics en separació entre habitatges, 
caixes d'escales, amb aïllament acústic 
segons normativa vigent.
Instal·lació elèctrica completa, incloent quadres 
de protecció individual, interruptor general, 
diferencial magnetotèrmic i presa de terra, circuits generals, 
interruptors, base d'endolls i punts de llum.
Instal·lació d'aigua segons normativa vigent de Companyia 
Distribuïdora a Badalona, amb la clau general 
i claus de pas en zona de banys i cuina.
Instal·lació de gas segons normes bàsiques de la 
Companyia Subministradora, amb la clau de pas general.
Pre-instal·lació d'aire condicionat (només fred).

Assegurances
L'edi�ci disposa d'una assegurança obligatòria de 
'Garantia Desenal' que cobreix tots els elements estructurals.

Control de qualitat 
Control de qualitat dels materials d'obra.

Certi�cat de quali�cació energètica Tipus C
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Pisos de 90 a 140m2

enfront del mar.
Li convidem a gaudir en exclusiva d'aquesta nova promoció 
d'habitatges situada en un entorn immillorable, a molt pocs metres 
de la platja, al costat del Port Nàutic Badalona, i a tan sols 
uns minuts del Parc Fòrum i del passeig marítim 
de la ciutat de Barcelona.

Pisos dissenyats amb una distribució actual pensada 
fins a l'últim detall, i acabats de primera línia amb les millors 
marques i materials.

Interiors distribuïts en 3 o 4 habitacions: saló-menjador, cuina,
2 banys, safareig i una àmplia terrassa amb vistes panoràmiques.

Àmplies terrasses que ofereixen unes magní�ques vistes
al mar i una sensació envejable d'intimitat i independència.

Zona privada: ideal perquè vostè i la seva família gaudeixin d'un 
assolellat jardí i una gran piscina comunitària. 

Pàrquing privat: disposa de places d'aparcament al propi edifici.

Una forma original i diferent de viure a la ciutat.

COMPTEM AMB LES MILLORS MARQUES

3 Hab.

4 Hab.

Accés a:
Ronda Litoral (B10) 
S26 Port Fòrum-Sant Adrià
a 5 minuts

Renfe. Estació de Badalona

a 15 min. a peu

L2 Pep Ventura 

L2 Gorg 

a 15 min. a peu

T5 Gorg

a 15 min. a peu
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