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ALTERRA HOMES som un equip de professionals avalats per una tra jectoria immobiliaria de mes de 

vint-i-cinc anys que ens apassiona l’arquitectura contemporania, inclusiva i minimalista que treballem dia 

a dia creant espais per viure.

Seleccionem les millors ubicacions per als nostres projectes cuidant al detall el disseny i singularitat dels 

residencials que construim amb una gestio integral i exclusiva d’inici a final basada en el nostre 

compromis per l’excel·lencia.

Seguim principis de sostenibilitat creant habitatges d’alta qualitat, prioritzant per davant de tot el 

confort i el benestar dels nostres clients.

Aportem valor a l’estetica dels nostres habitatges amb acabats i detalls personalitzats a tots els espais, 

aplicant en tot moment les tecniques mes innovadores i apostant per la tecnologia Smart Homes.

Per ALTERRA HOMES, innovacio, sostenibilitat, confort, salut i eficiencia energetica son objectius 

prioritaris en tots els projectes, fonamentant els nostres exclusius residencials en factors de benestar.

I el mes important, sabem que hi ha decisions que marquen tota una vida o almenys en gran part. Et 

trobes davant la oportunitat de decidir on viuras durant els proxims anys, on compartiras els teus grans 

moments amb la teva familia i les persones que estimes. Et volem coneixer per dissenyar junts la teva llar.

EL VALOR DE MÉS DE 25 ANYS D´EXPERIÈNCIA, LA TEVA IL·LUSIÓ ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS





VIURE A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Palau-solità i Plegamans situat al Vallés Occidental, envoltat d’espais verds i naturals i amb excel·lents comunicacions, té tot allò 
que necessites per viure al teu estil. Un municipi amb molta història, la combinació perfecta entre el món rural i urbà, ple de comerços 
i serveis de tot tipus. Gaudeix de paratges de gran interès turístic com el Parc de l’Hostal del Fum, la Parròquia de Sant Genís i el 
Castell de Plegamans. Amb celebracions i esdeveniments culturals com el Guirigall de la Festa Major, el Mercat Medieval o la festa 
de Sant Isidre. Una població en contínua evolució i en constant creixement respectant l’entorn natural.

Residencial Sant Joan 80, molt a prop del centre del municipi, al barri de Can Llonch. Gaudeix d’una bona posició en una àrea amb 
serveis i botigues com ara farmàcies, supermercats i altres serveis. A pocs minuts caminant trobem el Centre d’Assistència Primària, 
centres escolars, instituts de secundaria i centres esportius com el Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor, una zona residencial 
molt tranquil·la i molt ben connectada amb la C-59 (Av. Catalunya).

COMUNICACIONS

Carreteres i autopistes – C-59 i AP-7

Barcelona – 20 minuts

Sabadell – 15 minuts

Autobusos – 201 · 202 · 203 · 231 · 233 · 240 · 245 · 296 · E9 · N70

Granollers – 15 minuts

Aeroport El Prat – 31 minuts
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RESIDENCIAL EXCLUSIU
SANT JOAN 80, un residencial exclusiu en el que hem tingut especial cura en el disseny del projecte, la selecció de materials de primeres 
marques i l’estètica dels acabats.

Sabem que probablement et trobes davant d’una de les compres més importants de la teva vida, i és per aquest motiu, que et volem 
acompanyar en tot el procés i oferir-te un assessorament addicional i personalitzat amb el nostre equip d’interioristes per a fer de casa teva 
el teu projecte més personal.

Les nostres ganes de ser més respectuosos amb el nostre entorn són incomptables, la sostenibilitat és l'eix clau que guia la construcció dels 
nostres habitatges d'alta qualitat en tots els edi�icis de consum energètic e�icient que construïm o rehabilitem, seguint els principis de 
l'estàndard Passivhaus.

Una arquitectura sostenible requereix un projecte i un procés constructiu en el qual integrem els diferents impactes ambientals quan 
construïm o rehabilitem els nostres edi�icis de manera que aquests siguin confortables, e�icients, saludables i respectuosos amb el medi 
ambient.

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

Coberta general de l’edifici inclinada i acabada amb 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 paviment porcellànic antilliscant de 
PORCELANOSA.

L’augment d’aïllament a la coberta redueix la pèrdua de calor disminuint el consum de 
l’edifici i garantint que els habitatges mantinguin unes òptimes condicions tèrmiques i 
acústiques.

L’edifici disposarà de la corresponent etiqueta energètica amb la qualificació segons 
normativa vigent.

Façana principal de disseny innovador i d’avantguarda acabada amb revestiment 
acrílic d’altes prestacions combinada amb aplacat porcellànic de PORCELANOSA  a la 
planta baixa. Balcons amb baranes de vidre de seguretat.

Façana interior acabada 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  els habitatges mantinguin unes òptimes condicions tèrmiques i 
acústiques amb 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 (CTE).

Un Organisme de Control Tècnic Independent, garanteix la correcta execució de 
l’estructura que queda coberta per una assegurança decennal.
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FAÇANA

COBERTA



Vestíbul d’accés amb paviment de marbre i parets amb revestiments de disseny 
avantguardista amb il·luminació Led. Escala entreplantes amb paviment de marbre.

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

Accés restringit a portal i accessos privatius mitjançant sistema de claus mestrejades i 
discriminació selectiva d’accessos.

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 ànima interior d’aïllament tèrmic i acústic, acabat amb plaques de guix 
laminat en ambdues cares. Els falsos sostres en zones de circulació de cuina i banys es 
realitzaran amb plaques de guix. 
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. 

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

Paviment interior de tarima flotant laminada de disseny innovador de la col·lecció 
L’ANTIC COLONIAL de PORCELANOSA i acabat amb aspecte de fusta natural, que 
destaca per la seva classificació AC5, amb una durabilitat i resistència 
extraordinàriament elevades.

Cuines i banys amb porcellànic, terrasses i balcons amb porcellànic antilliscant,  
ambdues de disseny innovador de PORCELANOSA.

PAVIMENTS I REVESTIMENTS

ENVANS INTERIORS I AÏLLAMENTS
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BANYS
Banys equipats amb sanitaris de porcellana vitrificada de PORCELANOSA amb moble 
de disseny, aixeta monocomandament amb sistema d’estalvi d’aigua i mirall amb 
il·luminació Led.

Banyera i/o plat de dutxa extraplà Slim en resina blanca d’alta resistència amb aixeta 
termostàtica.
En dutxa aixeta termostàtica de primeres marques.
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FUSTERIA EXTERIOR

Fusteria exterior d’alumini lacat d’altes prestacions termo-acústiques amb 
trencament de pont tèrmic, de obertures practicables i/o oscil·lo-batents segons el 
disseny del projecte.

Doble envidrament aïllant de baixa emissivitat amb cambra d’aire tipus Climalit o 
similar, per a reflectir la calor a l’interior de l’habitatge a l’hivern i mantenir-lo en 
l’exterior durant l’estiu.

Persianes d’alumini lacat en el mateix to que la fusteria i motoritzades a estar-menjador, 
cuina i dormitoris.

Com a elements claus s'instal·len addicionalment, cintes Siga i caixes de persiana 
amb aïllament, evitant així les filtracions d'aire que puguin donar-se a través de finestres, 
buits i esquerdes, garantint així que l'edifici sigui el més hermètic i estanc possible.

Qualitat de construcció per reduir la conductivitat, disminuint condensacions i 
filtracions aconseguint un important estalvi energètic i econòmic per casa teva.

Portes de pas de fusta lacada pantografiada horitzontalment amb manetes de disseny.

De cara a garantir el confort en la llar, la porta d’accés a l’habitatge, en acabat de fusta 
lacada, serà blindada amb pany de seguretat anti-bumping i clau mestrejada 
conjuntament amb la de zones comunitàries. 

FUSTERIA INTERIOR



Mobiliari de disseny amb mobles baixos i alts amb llançadors integrats, amb la 
possibilitat d’escollir els acabats entre diferents colors i combinacions.

El taulell i frontal de cuina, entre els mobles baixos i alts, amb aplacat de quars d’alta 
resistència de Silestone o similar. 

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

La cuina ve equipada amb:

• Placa d´inducció elèctrica.
• Forn elèctric multifunció de la marca Balay o similar.
• Microones encastat de la marca Balay o similar (en 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.
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CUINA

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 sistema domòtic i al telèfon mòbil per 
al control d’accés dins i fora de casa teva.

Equip d’enllumenat d’emergència encastat en fals sostre al costat del quadre elèctric.

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

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS



DOMÒTICA - SMART HOME
BENVINGUT a la teva nova vida en una Smart Home. Dóna-li la mà al futur.

Casa teva connectada mitjançant solució domòtica d’última generació instal·lada i 
controlada desde el teu telèfon mòbil.

VIDEOPORTERIA
Gestiona l’accés de casa teva desde qualsevol indret. 
Truquen al timbre i tu no hi ets? No n’hi ha problema! Reps un avís al teu telèfon mòbil 
i podràs veure en temps real qui et visita i obrir la porta de forma remota.

SEGURETAT
Control d’obertura i tancament de la porta d‘accés principal de casa teva mitjançant avís 
al teu telèfon mòbil.

CLIMATITZACIÓ
El confort de casa teva. Regulació instantània dels sistemes de climatització per assolir 
la temperatura ideal aconseguint estalvi energètic gracies al control mitjançant termòstat 
intel·ligent que podràs controlar des del teu telèfon mòbil.

IL·LUMINACIÓ
Sortir de casa teva sense el dubte de si alguna llum ha quedat encesa perquè el sistema 
general d'il·luminació disposa de sistema On-Off connectat al teu telèfon mòbil, o bé,  
arribar a casa sabent que les llums es poden encendre automàticament per donar-te la 
benvinguda.

ALARMES TÈCNIQUES
No et preocupis mentre estiguis absent de casa teva, tindràs detector de fums i un  
sensor d’inundació a la cuina, hi rebràs un avís d’alerta al teu telèfon mòbil en cas de 
sinistre.

OMBREJATS
Regulació automàtica o instantània en franja horària de les persianes de la sala 
d’estar-menjador o bé control instantani des del teu telèfon mòbil per optimitzar la 
climatització i aprofitar les hores de sol, a més a més ho podràs programar com element 
dissuasiu.

La seguretat i el control global de casa teva a les teves mans, amb la possibilitat 
d’ampliar el sistema en qualsevol moment amb noves aplicacions. 
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El garatge es diferenciarà pel seu disseny acurat.

ACCÉS
Porta principal d’accés motoritzada amb sistema d’obertura automàtica a distància.

VEHICLES ELÈCTRICS
Pre-instal·lació de punts d’energia per recàrrega per vehicles elèctrics.

INSTALACIONS
Instal·lacions de ventilació, contra-incendis i electricitat segons normativa vigent.

PAVIMENTS
Solera de formigó acabat amb pols de quars.

GARATGE

Qualitat de l’aire interior

Alta eficiència mitjançant Sistema Compacte Aerotèrmic, energia renovable, que 
garanteix un rendiment eficient amb baix consum elèctric per a la producció d’aire 
condicionat, calefacció i aigua calenta sanitària (ACS), que garanteix un rendiment 
eficient amb baix consum elèctric.

La instal·lació de climatització es realitzarà mitjançant conductes amb control de 
temperatura regulada per termòstat intel·ligent a través d’aplicació al teu telèfon mòbil.

Per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS), el sistema d’ Aerotèrmia disposa 
d'acumulador per a satisfer les necessitats de casa teva.

CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITARIA

Sistema integrat de ventilació per a renovació de l’aire interior segons Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE).

VENTILACIÓ





IDENTITAT INTERIOR

Residencial Sant Joan 80, una selecció exclusiva dels materials i acabats interiors amb 
la col·laboració de PORCELANOSA, una empresa líder en el sector amb productes de 
qualitats immillorables, disseny innovador i les màximes exigencies tècniques.

ALTERRA HOMES disposa del programa de personalització d’acabats pensat per a tu 
i la teva familia, volem fer-te la vida més fàcil i fer de casa teva la teva essència.

Aquest catàleg incorpora una memòria de qualitats i en cap cas és un document contractual; la promotora i la direcció facultativa 
es reserven el dret de portar a terme les modificacions necessàries per motius administratius i/o tècnics durant el desenvolupament 
del projecte i l’execució de l’obra.
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LA IMPORTANCIA DELS ACABATS



C. Balmes, 152  •  08008 Barcelona  •  932 183 595  •  www.alterrahomes.es


