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Pintura al plàstic llisa blanca en parets i sostres.

Armaris alts i baixos amb acabat estrati�cat en continu, 
i 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.
Forn elèctric acabat inox. marca 'Balay' o similar.
Grup �ltrant per extracció de fums 
marca 'Balay' o similar.
Pre-instal·lació per a rentadora i rentavaixelles.

Bany principal 
Lavabo mural de disseny marca 'Roca' o similar.
WC, bidet.
Banyera o Dutxa, segons tipologia d'habitatge.
Aixetes monocomandament, marca 'Grohe' o similar.
Radiador de tipus tovalloler.

Bany secundari 
Lavabo mural de disseny marca 'Roca' o similar.
WC.
Dutxa de marca 'Roca'.
Aixetes monocomandament, marca 'Grohe' o similar.
Radiador de tipus tovalloler.

Comunicacions 
Instal·lació de preses per a telefonia.

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 PVC.
Gelosies de lamel·les de PVC amb estructura 
d'alumini en tancament de safareigs.

Paviments i enrajolats 
Paviment general de l'habitatge en gres porcelànic.
Cuina: Paviment en gres, enrajolat en plaqueta 
ceràmica esmaltada.
Paviment de terrasses i safareigs 
també en porcelànic.
Bany principal: Paviment i alicatat de
gres porcelànic.
Bany secundari: Paviment en gres, enrajolat en 
plaqueta ceràmica esmaltada.

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

Instal·lació d'antena terrestre i per satèl·lit.
Videoporter.

Calefacció i producció d'aigua calenta sanitària
Sistema de climatització per conductes d'impulsió 
d'aire fred/calent a tot l’habitatge, inclou acumulador 
per aigua calenta sanitària.
Acumulador per a aigua calenta sanitària.
Plaques solars com a suport d'aigua calenta sanitària.

Divisòries interiors 
Envans ceràmics en divisòries entre estances del 
mateix habitatge.
Envans ceràmics en separació entre habitatges, 
caixes d'escala, amb aïllament acústic 
segons normativa vigent.

Instal·lacions
Instal·lació elèctrica completa, incloent quadres de 
protecció individual, interruptor general, 
diferencial magnetotèrmic i presa de terra, circuits generals, 
interruptors, bases 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 zones de banys i cuina.

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

T 606 948 730 - 649 825 266
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Carrer de Ponent

Carrer de Cervantes

Pavellò 
Olímpic 
de Badalona

Pavellò 
dels Països
Catalans

Gorg

Pep Ventura

Estació Renfe
de BadalonaCarrer d’En Garriga

Carrer del General Weyler

C-31

35 min.

Accés a:
Ronda Litoral (B10) 
S27 Badalona, Mataró, Montgat
C31 S210 Badalona Sud
a 5 minuts

Renfe. Estació de Badalona

a 15 min. a peu

L2 Pep Ventura a 2 min. a peu
L2 Gorg a 5 min. a peu

T5 Gorg

a 5 min. a peu

1 Hab.

2 Hab.

Pisos de 50 a 95 m2

al centre de Badalona
Li convidem a gaudir en ple centre de la ciutat,
amb tots els serveis i comerços a la seva disposició.

Pisos, dissenyats sota les últimes tendències, 
espais oberts, pràctics i moderns amb llum natural.

Interiors distribuïts en 1 o 2 habitacions, 
espais diàfans, cuina-saló oberts, 1 o 2 banys, safareig i 
balconeres amb accés a terrassa privada, 
àtics dúplex amb possibilitat de personalització.

Acabats de qualitat: Climatització, Aixetes monocomandament 
termostàtiques, Videoporter, Persianes elèctriques...

Places d'aparcament còmodes i espaioses per a cotxes i motos, 
amplis trasters, i locals comercials. 

Excel·lents comunicacions: Al costat del metro, i amb accés 
directe a les principals carreteres i autopistes.

COMPTEM AMB LES MILLORS MARQUES
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Pintura al plàstic llisa blanca en parets i sostres.

Armaris alts i baixos amb acabat estrati�cat en continu, 
i 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.
Forn elèctric acabat inox. marca 'Balay' o similar.
Grup �ltrant per extracció de fums 
marca 'Balay' o similar.
Pre-instal·lació per a rentadora i rentavaixelles.

Bany principal 
Lavabo mural de disseny marca 'Roca' o similar.
WC, bidet.
Banyera o Dutxa, segons tipologia d'habitatge.
Aixetes monocomandament, marca 'Grohe' o similar.
Radiador de tipus tovalloler.

Bany secundari 
Lavabo mural de disseny marca 'Roca' o similar.
WC.
Dutxa de marca 'Roca'.
Aixetes monocomandament, marca 'Grohe' o similar.
Radiador de tipus tovalloler.

Comunicacions 
Instal·lació de preses per a telefonia.

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 PVC.
Gelosies de lamel·les de PVC amb estructura 
d'alumini en tancament de safareigs.

Paviments i enrajolats 
Paviment general de l'habitatge en gres porcelànic.
Cuina: Paviment en gres, enrajolat en plaqueta 
ceràmica esmaltada.
Paviment de terrasses i safareigs 
també en porcelànic.
Bany principal: Paviment i alicatat de
gres porcelànic.
Bany secundari: Paviment en gres, enrajolat en 
plaqueta ceràmica esmaltada.

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

Instal·lació d'antena terrestre i per satèl·lit.
Videoporter.
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d'aire fred/calent a tot l’habitatge, inclou acumulador 
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caixes d'escala, amb aïllament acústic 
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Instal·lacions
Instal·lació elèctrica completa, incloent quadres de 
protecció individual, interruptor general, 
diferencial magnetotèrmic i presa de terra, circuits generals, 
interruptors, bases d'endolls i punts de llum.
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Certi�cat de quali�cació energètica Tipus C

T 606 948 730 - 649 825 266
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