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LA IMPORTÀNCIA DELS ACABATS
PRIME TRANSVERSAL, un residencial exclusiu en el que hem tingut especial cura en el disseny del 
projecte, la selecció de materials de primera qualitat i l’estètica dels acabats.

La nostra �inalitat és crear un entorn i uns habitatges més sostenibles amb una especial sensibilitat per la 
salut, l’e�iciència energètica i l’economia domèstica.

Sabem que probablement et trobes davant d’una de les compres més importants de la teva vida, i és per 
aquest motiu, que t’acompanyarem en tot el procés i t’oferirem un assessorament addicional i 
personalitzat amb el nostre equip d’interioristes per a fer de la teva nova llar el teu projecte més personal.

JA ETS A CASA. EL SOMNI D’UNA NOVA LLAR
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ESTRUCTURA

Coberta inclinada de teula àrab amb un especial augment de l’aïllament tèrmic.

En el paviment de les terrasses dels àtics dúplex i de les plantes baixes es genera una 
coberta plana invertida transitable acabada amb porcellànic antilliscant de 
PORCELANOSA Grupo.

L’augment d’aïllament a la coberta redueix la pèrdua de calor disminuint el consum de 
l’edifici i garantint que l’habitatge mantingui unes òptimes condicions tèrmiques  i 
acústiques. Una temperatura interior estable independent de la temperatura de l’exterior 
tant a l’estiu com a l’hivern.

Façana principal de disseny innovador i d’avantguarda acabada en aplacat porcellànic 
de la col·lecció VENIS de PORCELANOSA Grupo, combinant acabats en tonalitats 
clares i símil fusta.

Façana passatge i interiors acabades amb revestiment acrílic d’altes prestacions.

L’augment d’aïllament a la façana redueix la pèrdua de calor disminuint el consum de 
l’edifici i garantint que l’habitatge mantingui unes òptimes condicions tèrmiques i 
acústiques. Una temperatura interior estable independent de la temperatura de l’exterior 
tant a l’estiu com a l’hivern.

Fonamentació i estructura de formigó armat, segons especificacions del projecte tècnic.

Tots els elements estan dissenyats, dimensionats i calculats donant compliment als 
requeriments establerts per la normativa vigent i el Codi Tècnic de l’Edificació.
Un organisme de control tècnic independent, garanteix la correcta execució de 
l’estructura que queda coberta per una assegurança desennal.
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FAÇANA

COBERTA



Vestíbul d’accés amb paviment de pedra natural i revestiments de parets de disseny 
avantguardista amb il·luminació LED.

Escala amb paviment de pedra natural.

Ascensor amb accés directe a garatge, amb portes de cabina automàtiques i connexió 
telefònica a central d’assistència.

VESTÍBUL D’ACCÉS

Es projecten envans interiors secs, identificant dues tipologies diferenciades pel seu 
nivell d’acabats, versatilitat i elevades prestacions.

La distribució interior de cada habitatge es configura mitjançant una estructura d’acer 
galvanitzat, amb ánima interior d’aïllament tèrmic i acústic, acabat amb plaques de guix 
laminat en ambdues cares.

La separació entre habitatges i elements comuns es configura mitjançant obra 
ceràmica amb col·locació d’aïllament tèrmic i acústic acabada amb plaques de guix 
laminat.

Amb aquestes solucions s’augmenta l’absència de sorolls a l’interior de l’habitatge 
provinents d’elements comuns i habitatges annexes.

Paviment interior de parquet de disseny innovador de la col·lecció ANTIC COLONIAL 
de PORCELANOSA Grupo, que destaca per la seva classificació AC5, amb una 
durabilitat i resistència extraordinàriament elevades.

Cuines i banys, porcellànic de disseny de PORCELANOSA Grupo.

Terrasses i balcons, porcellànic antilliscant de PORCELANOSA Grupo.

PAVIMENTS

ENVANS INTERIORS I AÏLLAMENTS
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REVESTIMENTS

Banys acabats amb revestiment porcellànic de disseny innovador de Porcelanosa 
Grupo.

Parets i sostres de l’habitatge acabats amb pintura mate setinada ecològica certificada 
ECOLABEL, un producte biodegradable d’origen natural que no emet substàncies 
tòxiques.

Els falsos sostres en zones de circulació de cuina i banys es realitzaràn amb plaques de 
guix.
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FUSTERIA EXTERIOR

La fusteria exterior d’alumini lacat d’altes prestacions incorpora trencament de pont 
tèrmic, segellat amb cinta SIGA i doble vidre CLIMALIT.
La millora de les obertures de la façana proporciona una millor sensació tèrmica a 
l’habitatge.

• Doble vidre baix emissiu.
• Trencament de pont tèrmic.
• Segellat amb cinta SIGA.

Sumant aquestes tres característiques es redueix la conductivitat, disminuint 
condensacions i filtracions aconseguint un important estalvi energètic i econòmic per 
l’usuari.

A la façana principal, baranes decoratives de vidre transparent que aporten lluminositat 
a l’habitatge.

Les portes i finestres, oscil·lobatents i/o batents segons el projecte tècnic.



De cara a garantir el confort en la llar, la porta d’accés a l’habitatge serà blindada, 
amb pany de seguretat anti-bumping, tres punts d’anclatge i en acabat llis.

Clau mestrejada per l’accés a l’habitatge i zones comuns.

Les portes de pas seran de fusta lacada en blanc amb maneta en acabat inox.

Mobiliari de disseny amb mobles baixos i alts, amb la possibilitat d’escollir entre 
diferents colors i combinacions. El taulell i frontal de cuina, entre els mobles baixos i 
alts, amb aplacat "Silestone" o similar. 

Equipada amb electrodomèstics classificació energètica A de primeres marques, amb 
capacitat per a realitzar la seva funció amb un consum d'energia menor, tenint una 
incidència directa sobre l'estalvi en consum d'aigua i energia elèctrica:

• Placa d´inducció elèctrica.
• Forn elèctric multifunció.
• Microones encastat (en el cas que la composició ho permeti).
• Aigüera inoxidable i aixeta monocomandament amb sistema d’estalvi d’aigua.
• Campana d’extracció integrada.
• Pre-instal·lació de presa per a rentadora i rentavaixelles.

FUSTERIA INTERIOR
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DOMÒTICA

Habitatge intel·ligent “Smart Homes” controlat tecnològicament mitjançant solució 
domòtica d'última generació integrada en el telèfon mòbil, per aportar seguretat, 
benestar, comunicació i gestió energètica que incorpora;

• Videoporter IP amb control d’accés. 
• Control del sistema de climatització.
• Control de persiana a estar-menjador.
• Control d’il·luminació general.
• Alarma d’intrusió, de fums i d’inundació.
• Opció de connexions i sistemes addicionals.

Qualitat de l’aire interior

Sistema sostenible de climatització i ventilació, de doble flux amb recuperador de 
calor, d’acord als alts nivells de qualitat i eficiència segons els criteris “Passivhaus”.

Consta d’un equip d’alt rendiment, la funció del qual consisteix en treure aire de les 
estances humides i propícies a generar fums i olors. Al mateix temps s’introdueix aire net 
pres directament de l’exterior a les estances no considerades punts d’extracció. 

L’ extracció de l‘aire es realitza directament a l’exterior mitjançant conductes totalment 
estancs. L’aire introduït a l’interior de l’habitatge passa per uns filtres eliminant així 
la presència de multitud de contaminants perjudicials per la teva salut.
Tant l’aire extret com l’introduït a l’habitatge, es troben en un punt (recuperador de calor) 
en el qual, sense barrejar els seus fluxos, es produeix un traspàs de temperatura de l’aire 
extret a l’aire introduït a l’habitatge aconseguint així un preescalfament del mateix.

Sistema que aporta qualitat a l’aire interior de l’habitatge, millorant el confort en un 
entorn lliure de substàncies nocives i oferint una màxima eficiència energètica reduïnt el 
consum domèstic.
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CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ SOSTENIBLE



Punts de llum i endolls en proporció adequada a la superfície i estances de l’habitatge 
amb mecanismes de primeres marques per disposar d'una instal·lació òptima 
segons normativa.

Estar-menjador, cuina i dormitoris amb preses de telecomunicacions.

Videoporter amb tecnologia IP connectat al telèfon mòbil per al control d’accés dins 
i fora de casa.

El residencial disposarà d’antenes col·lectives per a la captació dels sistemes actuals de 
telecomunicacions i pre-instal·lació de fibra òptica.
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ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Banys equipats amb sanitaris de porcellana vitrificada de PORCELANOSA Grupo 
amb moble de disseny, aixeta monocomandament amb sistema d’estalvi d’aigua i 
mirall amb il·luminació LED.

Banyera i/o plat de dutxa amb aixeta termostàtica.

BANYS

El garatge es diferenciarà pel seu disseny acurat:

• Porta d´accés motoritzada amb sistema d’obertura automàtica a distància.
• Pre-instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics.
• Instal·lacions de ventilació, contra-incendis i electricitat segons normativa.
• Paviment de solera de formigó acabat amb pols de quars.

GARATGE



Les raons de la teva confiança en nosaltres.

Un residencial exclusiu fonamentat amb l’experiència dels professionals que formen 
ALTERRA HOMES. Pensant en el teu benestar hem “conjugat” els més estrictes 
estàndards de construcció residencial amb l’actual tendència d’acord amb una tipologia 
d’habitatge en la que pren valor la privacitat, els espais oberts a l’exterior i la seguretat 
aplicant tecnologies d’avantguarda per a que la teva vida sigui més còmoda, confortable 
i adaptada a les necessitats del segle XXI.

Preocupant-nos per la seguretat dels residents dotarem el residencial de determinades 
mesures encaminades a millorar el confort i benestar, entre elles:

• Connexió de videoporter IP al telèfon mòbil amb control d’accés.
• Opció de connexió domòtica per a sistema d’alarma de l’habitatge.
• Equip d'enllumenat d'emergència encastat en fals sostre al costat del quadre elèctric.
• Sistema d'accés restringit a portal i accessos privatius mitjançant claus mestrejades i  
  discriminació selectiva d'accessos.

Al escollir PRIME TRANSVERSAL, no només optes per una arquitectura 
d’avantguarda i acabats de primera qualitat, sinò que també estás apostant per la cura i 
respecte del medi ambient.

ALTERRA HOMES sabem que sostenibilitat i disseny no estan renyits i per això hem 
aconseguit habitatges que inclouen una innovació puntera en el seu interior.
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DONA-LI LA MÀ AL FUTUR



TRANSVERSAL

Aquesta memòria de qualitats no és un document contractual; la direcció facultativa es reserva el dret de portar a terme les modificacions necessàries per motius tècnics o administratius durant el desenvolupament del projecte i/o execució de l’obra.



Av. Corts Catalanes 9-11 - SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) - 683 290 553

www.alterrahomes.es


