
model 75.25.24.AT
punt d' informació i
zona d'exposició

descripció tècnica
versió bàsica

MATERIALS
-Estructura principal
  1- Angular 60x60
  2- HEB 100
  3- Escopidor
  4- Potes regulables en altura(opcional)

-Revestiments
  5- exterior de fusta (Werzalit selecta ref.082).
  6- interior de panell compacte HPL4mm.
  7- paviment recobert d'alumini antilliscant (tipus

damero)

EQUIPAMENTS

  8- prestatgeria altell h= 2040 mm.
  9- porta gran d'obertura mitjançant pistons
      hidràulics 700Nl
10- pany de seguretat(3 punts d'ancoratge)
11- il·luminació de baix consum encastada
      (2x26w/ud)
12- caixa de comandament y protecció (CMP).

quadre de superficies aproximades
àrea total d'ocupació conjunt

18.75m²

zona exposició 12,50m²
punt d'informació  6,25m²
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model 75.25.23.TW
informació

sabates y escomeses
versió bàsica

ESCOMESES
Es recomana fer arquetes de registre amb tapa
per a totes les escomeses i clau  de pas de l'aigua
en algun punt desde el quiosc fins el lloc de
conexió a l'escomesa.

-Aigua
Deixar 2m. de tub de polietilè acabat amb clau de
pas i tap 1/2".

-Desguàs
Deixar tub 110mm. PVC femella en vertical
(25cm. por sota del nivell del terra). Respetar
cotes de connexió de WC.

-Electricitat
Tres metres del cable corresponent i pica de coure
per a connexió a terra de l'estructura.

CIMENTACIÓ
Per a paviment tou consultar l'esquema adjunt.
El quiosc va recolzat sobre potes que permetin
superar un desnivell de 7 cm.

S'acosella realitzar les sabates a nivell entre elles.

El paviment rígid del quiosc va simplement
recolzat en potes regulables (màxim desnivell 7
cm.) i la pèrgola (en cas d'existir) es cargola
directament amb tacs metàl·lics Hilti.

microarquitectura

quiosco
Disseny Màrius Quintana, arq

habana
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