ESPAI NATURA

“CREIEM QUE TOT EVOLUCIONA.
L’HABITATGE, TAMBÉ.”
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QUI SOM.
Marcove és una empresa amb més de 45 anys d’experiència en el
sector de la construcció i promoció d’habitatges.

Fundada el 1968 amb uns principis sòlids,
fonamentats en el rigor i la innovació que
defineixen, encara avui, el nostre tarannà.

EN QUÈ CREIEM.
Creiem que el món està canviant molt ràpidament; que la crisi que
hem viscut en els últims anys està produint canvis profunds en la nostra
societat que comportaran, necessàriament, transformacions en els
habitatges i en la nostra forma d’entendre i viure la vida.

Termes com bioconstrucció, arquitectura
biològica, responsabilitat mediambiental,
ecologia, renaturalització... formen part del
nostre llenguatge quotidià.
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L’IMPORTÀNCIA
DE L’HABITATGE.
Això ens porta a reconèixer la importància
que el habitatge té com espai de relació i
convivència (entorn, menjar, consciencia
social etc). Ens qüestionem si aquesta
condició tan bàsica avui l’estem complint.
Al nostre habitatge és on passen gran part
de las coses més trascendents de la nostra
vida. És on compartim el temps amb les
persones més properes, on descansem,
mengem, dormim, ens aïllem i ens
refem d’un entorn a vegades agressiu i
estressant.

Aquestes simples
reflexions ens ajuden
a entendre que és
necessària una evolució
en la manera d’imaginar,
dissenyar i construir
l’habitatge d’avui.
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EL PERQUÈ DE
H.A.U.S. SYSTEM.
Des de fa tres anys neix un projecte d’investigació que
avui comença a donar els seus primers fruits. És una
reflexió de com tots aquests canvis afecten al que nosaltres sabem
fer, habitatges.
Aquest projecte el comencem de la mà del despatx BAILORULL
ADD ARQUITECTURA reconegut internacionalment per la
seva trajectòria en la recercar de l’habitatge contemporani, i d’un
equip multidisciplinari de professionals, enginyers, aparelladors i
altres agents experts en bioconstrucció i il.lusionats com nosaltres
en fer un canvi en la manera de construir habitatges.
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QUÈ ÉS EL
HAUS SYSTEM.
HAUS: Health, Architecture, Urbanism,
Sustainability.

És un sistema constructiu fonamentat en la recerca d’un habitatge
sa i sostenible, on el disseny de l’espai, i cada un dels elements que
l’integren, té un per què científic que el justifica, basat en la salut del
seus usuaris, i en el respecte a l’entorn on es situa.
L’Arquitectura, i en concret els habitatges que es construiran
en el futur, hauran de ser sensibles a una nova manera de viure
emergent, que considera que la seva vivenda actual ja no respon
ni funcionalment, ni espaialment a les noves tecnologies i a nous
models familiars. Els habitatges del futur hauran de ser
capaços no tan sols de respondre a una nova sensibilitat
mediambiental creixent, sinó que també hauran de ser unes
vivendes dissenyades considerant la salut dels seus usuaris.

HAUS System proposa un
habitatge obert a la natura
però a l’hora també protegit
d’un entorn que, de vegades,
és agressiu. Es tracta d’un
sistema sinèrgic que dialoga
amb el context i el clima. Una
proposta que creu fermament
que la qualitat de vida dels
seus usuaris depèn del grau
de connexió i del contacte
amb el paisatge. HAUS System
proposa un nou habitatge
connectat amb la natura i
amb les noves tecnologies.
Un habitatge flexible i sa. Un
habitatge que respira.
És una proposta sensible al nou
canvi climàtic. No ens imaginem
una arquitectura aliena a les noves
condicions mediambientals que
estem vivint i patint. Aquest és un
sistema responsable, conscient de
que estem davant d’una situació
ambiental canviant.

L’arquitectura futura no podrà ser
impositiva i insensible al seu entorn.
Haurà de ser una arquitectura
capaç de mesurar l’impacte
provocat per la seva presencia en
el context urbà i en el paisatge
que l’envolta. Una arquitectura
dialogant amb el clima i sensible al
seu entorn.
Proposem una arquitectura activa
que reacciona gràcies a l’anàlisi
atent i precís al lloc on es situa. Una
arquitectura resilient i optimista.
Creiem en la bellesa. Creiem que
viure en un habitatge i en un entorn
amable ajuda als seus usuaris
a gaudir d’una millor qualitat
de vida. Perquè si l’espai on
vivim condiciona i defineix la
nostra manera de ser i viure,
nosaltres confiem, gràcies
al bon disseny, en construir
nous llocs on viure sigui més
agradable i més plaent.

“HAUS System
proposa el disseny
d’habitatges, que
mitjançant la
integració de les noves
tecnologies garanteix
la construcció
d’espais d’alt confort.
Habitatges amb
identitat integrats
en el seu entorn,
però alhora també
personalitzats
i adaptats a les
necessitats concretes
dels seus usuaris”.
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ESPAI NATURA
Espai Natura és el primer projecte plurifamiliar
que construim sota el concepte de H.A.U.S
system.
És un espai verd dins un context urbà. La
tipologia definida d’aquestes vivendes amb sales
d’estar i menjadors que comuniquen a la vegada,
l’interior de la vivenda amb l’entorn urbà i la
zona comunitària, dota els habitatges de la doble
condició d’estar en contacte directe amb la natura
però alhora també connectat a la ciutat.
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ESPAI NATURA
Es proposa la construcció d’una zona comunitària
enjardinada mitjançant especies autòctones del
paisatge del Vallès, tancada per tres costats del seu
perímetre per tres edificis d’habitatges passants.
Consta d’una piscina amb zona de descans, un
hort i una zona d’esbarjo infantil.

Una espai verd al costat de
l’estació de Mira-Sol, dels
ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, amb vistes a
Collserola i al costat del parc
Central de Sant Cugat.
L’Espai Natura és un nou model
urbà slow, sostenible i híper
connectat. Un espai urbà, verd
i sa, envoltat d’equipaments i
aferrat a la natura.
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QUIN ÉS
L’OBJECTIU?
Construir habitatges més saludables,
més sostenibles, més funcionals i més
responsables.
Com ho fem?
A través d’una arquitectura i un sistema constructiu
de qualitat que es fonamenta en un disseny sensible
a les necessitats contemporànies:

1- SALUT
2- SOSTENIBILITAT
3- RESPONSABILITAT

1- SALUT
En els darrers anys
s’han incorporat
a la construcció,
infinitat de productes
nous, que han estat
aplicats als processos
constructius sense
establir controls
de verificació de
l´impacte que aquests
podien tenir en la
salut de les persones.

En alguns casos (coles, vernissos,
pintures, aïllaments, etc) hi ha
clares evidències sobre l’emissió
durant llargs períodes de temps a
través de l’aire.

A partir d’aquí fem una
proposta d’acabats que a
més a més de ser funcional i
de qualitat, incorpora clares
millores en termes de salut.

Actualment s’està investigant en
aquest tema i es poden trobar
materials testats, on la traçabilitat
del seu procés de fabricació i els
materials emprats estan verificats.

Pintures, vernissos, revestiments,
paviment, mobles de cuina,
encimeres i fusteria estan escollits
des d’aquest criteri.

Hem analitzat els principals
components que intervenen en el
procés constructiu d’un habitatge
i els hem valorat des de la
perspectiva de la salut.

2-Sostenibilitat
La sostenibilitat l’hem desenvolupat
integrant-la en el disseny del
propi projecte. Les façanes dels
edificis responen activament a
les condicions climàtiques de
manera que el seu disseny està
definit per l’orientació solar. S’han
projectat uns coixins climàtics que
fan la funció d’espai habitable de
transició entre l’interior i l’exterior.
En quan al sistema constructiu
empleat, s’han incorporat una
sèrie d’elements encaminats
a reduir al màxim el consum
energètic: com l’increment en els
gruixos de l’aïllament que ajuden
molt a millorar el comportament
de l’edifici, el sistema de calefacció
per terra radiant, un sistema de
ventilació mitjançant recuperador
de calor o vidres amb baixa
transmitància.

3- RESPONSABILITAT
Com a resultat
d’aquesta feina de
recerca i disseny
tenim com a
objectiu l’obtenció
de la certificació
energètica A y
el segell Green
Building Council
España.

Tanmateix hem procurat escollir
els proveïdors i materials
tenint també en compte la
seva forma de treballar i el
seu compromís en incorporar
en els seus processos de fabricació
polítiques mediambientals.

PLÀNOLS
PER PLANTES;
TIPOLOGÍES
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PIS TIPUS
2

149 m habitatge
2
28 m terrassa

PIS TIPUS
2

154 m habitatge
2
28 m terrassa

planta primera

planta baixa

PIS TIPUS
PLANTA BAIXA
2

139 m habitatge
2
170 m terrassa i jardí
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MEMÒRIA
DE QUALITATS

(*) L’empresa promotora es reserva el
dret de variar, per necessitats de l’obra,
algun dels materials continguts en la
present memòria.

1. La fonamentació es realitzarà
mitjançant sabates aïllades, riostres i
formigó armat.

de finestres i balconeres de fusta
laminada amb vidre doble i càmera
d’aire de baixa transmitància tèrmica.

2. L’estructura estarà formada per
pilars de formigó armat i forjats
reticulars i/o lloses armades.

Persianes enrotllables motoritzades
d’alumini, en tots els buits de façana
corresponents als dormitoris, a
excepció dels que es troben adjacents
amb coixins climàtics.

3. Façana:
Tancament de façanes amb sistema
d’aïllament tèrmic per l’exterior
“SATE”, d’elevada eficiència
energètica, combinat amb tancaments

Els coixins climàtics disposaran
de tancaments de fusta laminada
protegits per un sistema de control

solar de lames motoritzades d’alumini Las portes dels mobles i el sobre, de
apilables i orientables.
compostos minerals, es donaràn a
escollir entre la gamma proposada.
4. Les divisions interiors es
realitzaran amb material ceràmic
7. La cuina estarà equipada amb
d’alta qualitat, amb bandes elàstiques placa vitroceràmica, campana
per millorar el comportament acústic extractora i forn elèctric amb
segons el sistema constructiu Silensis. aportació de vapor.

dels lavabos, condícia i cuina seran
tipus monocomandament. El bany del
dormitori principal i el bany central
disposaran d’aixeteria termostàtica.

5. L’Edifici combinarà dos tipus de
cobertes; una coberta inclinada i una
coberta plana invertida, per incorporar
els elements de les intal·lacións tècniques
necessàries pel seu funcionament.

Addicionalment, incorporarà
elements tècnics de disseny i
materials per a millorar la seva
biocompatibilitat. Per això l’edifici
disposarà també d’una presa de terra
de màxima qualitat per aconseguir
una sòlida xarxa equipotencial.

8. Els banys es revestiran en parets i
terres amb gres porcellànic de primera
qualitat a escollir entre vàries propostes.

El bany del dormitori principal i el
bany central estaran equipats amb
6. La cuina estarà pavimentada amb
moble de bany. Els sanitaris, de color
gres porcellànic de primera qualitat.
blanc, seran suspesos. El lavabo de la
Disposarà d’una illa, segons distribució, condícia estarà equipat amb una pica
equipada amb armaris alts i baixos.
suspesa de color blanc. Les aixeteries

9. La instal·lació elèctrica de
l’habitatge es realitzarà segons el
reglament electrotècnic de baixa tensió.

Els habitatges disposaran de
pre-instal·lació elèctrica per a reduir

la propagació de camps elèctrics i
magnètics als dormitoris.
10. Instal·lació de telecomunicacions
amb caixa a l’entrada de tots els
habitatges tipus PAU.
Des d’aquesta caixa, partirà
l’instal·lació de toma de dades,
telefonia i televisió cap a tots els
dormitoris i el saló menjador,
segons normativa vigent de
telecomunicacions.
11. El paviment de tot l’habitatge
serà de gres porcelànic segons
gamma proposada.

12. Parets i sostres de guix amb
pintura ecològica d’alta qualitat amb
baix contingut de compostos orgànics
volàtils.
13. La fusteria interior d’armaris i
portes serà de xapa de fusta natural
o tauler lacat segons proposta. Els
armaris encastats es lliuraran revestits
i el interior amb prestatge i barra.
La porta d’accés a l’habitatge estarà
reforçada amb tres punts d’ancoratge.
L’habitatge disposa d’armaris
encastats a tots els dormitoris així
com a l’entrada i/o passadís en funció
de la distribució de cada habitatge en
concret, excepte l’habitació principal

que es lliura l’espai buit amb porta.
14. La calefacció i la producció
d’aigua calenta sanitaria es realitzarà
mitjançant sistema d’aerotèrmia
conectada a un sistema de plaques
solars. Hi haurà un sistema de terra
radiant d’aigua calenta per la calefacció
i un sistema de refrigeració d’aire.
15. L’habitatge disposarà d’un sistema
de ventilació mecànica controlada
de doble flux d’alt rendiment que
assegura la qualitat de l’aire, a través
del seu sistema de filtratge.
El sistema extreu l’aire viciat a través
dels banys i cuina, i simultàniament

assegura la insuflació d’aire nou filtrat
a la resta de l’habitatge.

17. Instal·lació de preses de dades i
veu al menjador i tots els dormitoris.

A l’hivern, l’aire nou recupera les
calories de l’aire viciat que treiem
de l’habitatge, gràcies a la presència
d’un intercanviador tèrmic, ajudant a
mantindre la temperatura desitjada.

18. Vídeo-porter automàtic situat
a l’entrada de la finca i monitor a
l’interior de l’habitatge.

A l’estiu, l’aire nou que entra a la
vivenda, s’atempera gràcies al intercanvi
de l’aire que treiem, ajudant a millorar
les condiciones de temperatura.
16. La finca disposarà d’un sistema
d’estalvi d’aigua per la reutilització
de les aigües grises per la descàrrega
dels WC.

19. L’habitatge disposarà de preinstal·lació de xemeneia
20. El tractament de l’aparcament es
realitzarà de la següent manera:
- La porta basculant motoritzada
per cèl·lula fotoelèctrica i
comandament a distància.
- Les parets es lliuraran pintades

segons tipologia d’aparcament.
- El paviment es lliurarà en
formigó fratassat i disposarà de la
corresponent senyalització.
21. La finca disposarà d’un espai
comunitari format per piscina amb
zona de platja amb gespa, zona de
bosc amb espècies autòctones de
la zona, zona d’hort, i espai lúdic
infantil. En aquesta primera fase
d’obra es realitzarà la zona de piscina
i la zona de bosc.
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