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En Ecospai som distribuïdors oficials de múltiples marques 

ecològiques de materials destinats a la construcció.

El coneixement i distribució d’aquesta mena de materials, 

unit a la dilatada experiència que posseïm en l’àmbit de 

la construcció amb un equip d’arquitectes experts en el 

disseny i estudi de cases Passivhaus, ens converteixen 

en la millor opció per als projectes de construccions 
ecològiques i biosostenibles.

Oferim l’opció “claus en mà”, la qual cosa garanteix al client 

l’obtenció de la construcció contractada segons projecte 

i qualitats, sense alteracions en el cost durant el procés 

constructiu.

Comptem amb el certificat Passivhaus, avalat per Passive 

House Institute (PHI), a més de treballar com a importadors 

exclusius de marques de gran qualitat.

Treballem amb marques de primera qualitat com:

Per què Ecospai?
Qui som i què ens fa ser diferents
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Aquesta tipologia de construcció va lligada als certificats 
avalats per Passive House Institute (PHI).

La certificació Passivhaus no només anticipa la normativa 
europea i nacional de construcció per a la pròxima dècada, sinó 
que també dóna en el nostre present una garantia per a aquells 
que vulguin obtenir edificis d’alt rendiment tèrmic, energètic i 
confort tèrmic.

Habitatges amb un disseny intel·ligent que generen un molt baix 
consum energètic, tenint en compte la seva ubicació, orientació, 
la llum natural, materials i les tècniques d’edificació. Amb un bon 
estudi previ del projecte i del disseny, s’aconsegueix obtenir 
un consum 7 vegades menor que el consum d’energia d’un 
habitatge convencional.

Construcció Passivhaus
Bioconstrucció i disseny orientat a la sostenibilitat
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Estalvi garantit a llarg termini
Estalvia energia fins a un 59% respecte a un edifici construït sota 
els criteris del codi tècnic de l’edificació.

Augmenta el confort 
Estalvien energia gràcies a disposar d’un súper aïllament, finestres 
de gran qualitat i un equip de renovació d’aire de doble flux, amb 
un consum equivalent a 2 ventiladors de 20W.

Augmenta la durabilitat
La seva vida útil i la dels seus equips.

Valor afegit
Disposa d’un segell de qualitat reconegut en l’àmbit internacional 
que revalora la inversió.

Construcció de qualitat
Per poder garantir el compliment dels criteris del Passivhaus 
Institute, un certificador extern seguirà tot el procés constructiu 
i verificarà que els materials i equips instal·lats a l’obra passin els 
controls més exhaustius, sense falles ni vicis ocults.

Qualitat de vida
Aquest tipus de construcció sana i eficient afavoreix la salut dels 
seus ocupants.

Contribució positiva al medi ambient
Disminuïm dràsticament les emissions de CO2 a l’atmosfera durant 
la vida útil de l’edifici. 

Per què Passivhaus?

Materials utilitzats previ estudi i selecció per a obtenir la millor 
qualitat del mercat.

Tots aquests materials disposen de certificacions i garanties 
corresponents, sempre ampliant les prestacions bàsiques del 
CTE. Disposem de marcat  per als nostres materials i certificats 
d’idoneïtat per als sistemes constructius.

Qualitat garantida
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1. Aïllament tèrmic
Gruix òptim d’aïllament tèrmic, previ estudi climàtic, els 
habitatges Passiv sofreixen pèrdues de calor quasi nul·les de 
calefacció i refrigeració.

2. Alta qualitat en els tancaments
L’estàndard Passivhaus estableix una sèrie de criteris de finestra 
molt rigorosos, ja que és l’element constructiu més feble d’energia 
de la pell de l’edifici. S’utilitzen finestres amb doble o triple vidre 
plenes de gas noble, segons el clima, combinades amb fusteria 
d’alt rendiment tèrmic.  El vidre utilitzat és un baix emissiu, per 
reflectir la calor dins de l’edifici a l’hivern, i mantenir-lo a l’aire 
lliure a l’estiu.

La selecció de vidre segons el factor solar, la relació entre la 
radiació solar a una incidència normal que s’introdueix a l’edifici 
a través del vidre i el que es va introduir si l’envidrament va 
ser substituït per una bretxa transparent, varia en funció de les 
condicions meteorològiques. En algunes zones climàtiques pot 
ser en interès de maximitzar els guanys solars durant l’hivern i en 
altres minimitzar-los durant l’estiu.

3. Eliminació de ponts tèrmics
L’estàndard Passivhaus garanteix la màxima continuïtat del 
tancament exterior minimitzant els ponts tèrmics i assegurant la 
no-condensació o floridures de superfície. 

A més a més, assegura un excel·lent confort tèrmic i sensació de 
benestar.

4. Ventilació mecànica amb recuperació de calor
Consisteix a recuperar gran part de l’energia que surt a 
través de la ventilació quan renovem l’aire utilitzat, de males 
característiques higièniques, per precondicionar l’aire fresc des 
de l’exterior. Per minimitzar la demanda d’energia de l’edifici, 
s’estableix una renovació d’aire d’aproximadament el 30% del 
volum dels espais interiors segons l’estàndard Passivhaus (a 
l’estiu pot ser una mica més alt).

La funció principal de ventilació és garantir la qualitat higiènica 
dels espais interiors i assegurar l’extracció fora d’agents que 

Principis bàsics de la construcció Passivhaus
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poden resultar perjudicials per al cos humà o construcció 
com CO2 i altres gasos nocius com el radó, vapor d’aigua , 
components orgànics volàtils (VOCs) i olors d’activitat humana.

La ventilació mecànica controlada ens proporciona una major 
qualitat de l’aire en interiors, ja que és la ventilació constant la 
que filtra el 90% de les partícules nocives que es poden trobar 
en l’aire, especialment en grans ciutats amb nivells elevats de 
contaminació.

5. Estanquitat a l’aire
Atès que les cases passives tenen un aïllament tèrmic molt alt, 
la construcció no ha de tenir pèrdues per infiltració d’aire. Les 
infiltracions són part de pèrdues d’energia no desitjades i no 
controlades que provoquen l’aire calent per fluir cap a l’exterior a 
l’hivern i cap a l’interior a l’estiu.

L’estanquitat a l’aire és un aspecte clau dins de l’estàndard 
Passivhaus que té un impacte significatiu en l’eficiència energètica 
de l’edifici, garantint el correcte funcionament i rendiment de 
la ventilació de doble flux amb recuperació de calor. A més 
de l’aspecte energètic, les infiltracions generen desconfort i 
moviment humit a través de tancaments, augmentant el risc de 
condensació d’aire intersticial i floridures superficials.

1

Aïllament 
tèrmic

2

Qualitat en 
finestres i portes

3

Eliminació de 
ponts tèrmics
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Ventilació 
controlada amb 
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Confort
Grans prestacions d’aïllament i eliminació de ponts tèrmics 
que proporcionen alts nivells de confort (segons ISO-7730), 
garantint als usuaris un ambient càlid a l’hivern i agradable a 
l’estiu.

Salut
La renovació constant d’aire fresc i net, de forma imperceptible, 
proporciona una alta qualitat de l’aire, el qual s’introdueix 
a l’habitatge filtrant el 90% de la pols i la contaminació, 
especialment a les grans ciutats.

Estalvi econòmic i eficiència energètica.
Reducció del 85-90% del consum de calefacció i refrigeració.
Les construccions Passivhaus es basen en construccions van 
més enllà de la classe A, la categoria más alta que marca 
el codi tècnic de l’Edificació a Espanya. Disposen d’un 
excel·lent aïllament tèrmic, control d’infiltracions d’aire i una 
òptima renovació de l’aire interior. Aquestes característiques 
proporcionen a l’habitatge la mínima necessitat de recursos 
energètics.

Ventilació controlada amb recuperador de calor
Sistema de ventilació amb renovació constant i controlada de 
l’aire interior que assegura la seva bona qualitat. Aquest sistema 
també incorpora un sistema de filtratge, evitant l’entrada de 
partícules contaminants i nocives. 

Ecologia
Arguments que garanteixen un futur respectuós amb el medi 
ambient:

• Estalvi energètic
• Materials ecològics
• Ús d’energies renovables

Beneficis de la construcció Passivhaus
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Calefacció

Consum calefacció 
[kWh/a]

Preu energia  
[€/kWh]

Factura energètica 
edifici [€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 29763 0,22  6.548 €  1.310 € 

Passivhaus 4628 0,22  1.018 €  204 € 

ACS

Consum ACS 
[kWh/a]

Preu energia  
[€/kWh]

Factura energètica 
[€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 7849 0,22  1.727 €  345 €
Passivhaus 5762 0,22  1.268 €  254 €

Refrigeració

Consum Refrigeració 
[kWh/a]

Preu energia  
[€/kWh]

Factura energètica 
[€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 6669 0,22  1.467 €  293 €
Passivhaus 4492 0,22  988 €  198 €

Aparells elèctrics i energia auxiliar

Consum Aparells 
Elèctrics [kWh/a]

Preu energia  
[€/kWh]

Factura energètica 
[€/a]

Factura energètica 
vivenda [€/a]

CTE 7078 0,22  1.557 €  311 €
Passivhaus 6306 0,22  1.387 €  277 €

Estalvi total

Calefacció
[€/a]

Refrigeració  
[€/a]

ACS  
[€/a]

Electricitat
 [€/a]

Totals

CTE  1.310 €  293 €  345 €  311 €  2.260 €
Passivhaus  204 €  198 €  254 €  277 €  932 €

Estalvi  1.328 €

Factura energètica: CTE vs Passivhaus (€/any)
2.500 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

500 €

- €
CTE Passivhaus

311 €

345 €

293 €

277 €

254 €
198 €
204 €

1.310 €

Estalvi: 1.328 €/any
59%

Calefacció

Refrigeració

ACS

Electricitat

 * Aquests valors són teòrics calculats utilitzant uns paràmetres de T int. = 20 ºC a l’hivern i T int. = 25 ºC a l’estiu, amb 
un fitxer climàtic basat en dades històriques dels últims 30 anys (no necessàriament una indicació del que passarà al 
futur), i amb un preu de l’energia amb IVA inclòs ponderat en 0,22 €/kWh. L’ús i costums dels ocupants variaran les 
dades aquí mostrades.
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És un element amb gran importància que no només incideix al 

consum energètic, també a la qualitat de l’aire interior i que ens 

permet evitar problemes de condensació d’humitat, corrents de 
fred i calor, etc.

Les làmines i complements d’Ampack® ajuden a protegir la 

construcció des de la coberta fins als fonaments. La varietat de 
productes protegeix l’envoltant de condensacions, pèrdues 
de calor, vent, aigua, electro smog, radó, floridures o danys 
constructius.

Hermeticitat a l’aire

02.1

1. Ampacoll® BK 535

2. Ampacoll® XT

3. Ampacoll® ND Band

4. Ampacoll® Superfix

5. Làmina protectora Ampatop® Aero

6. Làmina controladora Ampatex®  
 (DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

Coberta per exterior - Panell sobre estructura

Solucions constructives
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1. Ampacoll® BK 535

2. Ampacoll® XT

3. Ampacoll® ND Band

4. Ampacoll® Superfix

5. Làmina protectora Ampatop® Aero

6. Làmina controladora Ampatex®  
 (DB90/Sisalex/Cento/Variano 3)

1. Làmina controladora AmpatexX®  
 (Variano 3/Cento/DB90/Sisalex)

2. Ampacoll® INT

Coberta per exterior - Sobre estructura de fusta

Coberta per exterior - Panell sobre estructura

1. Ampacoll® BK 535

2. Ampacoll® RA

3. Ampacoll® INT

4. Ampacoll® Elektro/Install

5. Ampacoll® FE

6. Làmina controladora Ampatex®  
 (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

Coberta inclinada per interior
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1. Ampacoll® UV

2. Ampacoll® Superfix

3. Làmina protectora Ampatop® F Black

Exterior de façana junta oberta

1. Ampacoll® BK 535

2. Ampacoll® RA

3. Ampacoll® Elektro/Install

4. Ampacoll® FE

5. Ampacoll® INT

6. Làmina controladora Ampatex®  
 (DB90/Sisalex 303/Cento/Variano 3)

1. Ampacoll® BK 535 

2. Ampacoll® XT 

3. Ampacoll® RA 

4. Ampacoll® Elektro/Install 

5. Làmina controladora Ampatop® Aero

Interior de façana

Exterior de façana tancada
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18. Làmina protectora Radón Ssisalex® 871

23. Cinta adhesiva Ampacoll® AT, 50cm

33. Cinta adhesiva Ampacoll® BK 530, 20cm

Protecció Radó

Làmines exteriors

Làmines interiors

Les làmines exteriors ajuden a protegir les façanes o cobertes 
enfront als agents externs. Han d’assegurar una bona estanquitat 
enfront al vent, pluja o raigs UV, sent al mateix temps permeables 
al vapor que emana de l’interior.

És col·loquen per l’interior, existint làmines per cobrir totes 
les posicions: coberta, mur, sostre o paviment. Segons les 
característiques d’aquestes, s’utilitzen per controlar la presència 
de vapor, humitat, gasos o partícules a l’interior de l’habitatge.
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Làmines líquides

Hermeticitat en finestres

Cintes y adhesius

Pastes de polímer, amb o sense fibres, aplicades amb brotxes o 
pistola, segons producte i amb membrana elàstica protectora i 
hermètica. S’utilitzen per un preparat previ, segellant les juntes o 
en connexions en diferents elements constructius i materials.

Cintes i complements que asseguren l’hermeticitat als perímetres 
de les finestres amb solucions per tots tipus de construcció.

Els complements de cintes adhesives, pastes o espumes per 
finestres asseguren l’hermeticitat d’aquestes, segellant la unió 
en tot el perímetre del buit, eliminant ponts tèrmics i l’aparició 
d’humitats.

Complements que asseguren l’hermeticitat i el segellat de 
les unions entre làmines o a les unions d’aquestes amb altres 
materials. La gran varietat de productes cobreix totes les 
necessitats.
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Clients saludables  
i satisfets
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En les construccions Passivhaus busquem edificis el consum 

energètic dels quals sigui baix. Per a això, és imprescindible la 
instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica amb recuperador 
de calor.

La ventilació mecànica controlada de doble flux és un sistema de 
ventilació que assegura la qualitat de l’aire a través de l’extracció 
de l’aire viciat en les estades humides (cuina, banys, safaretjos...) i 
que, simultàniament, assegura la introducció d’aire nou filtrat en les 
estades seques (saló, menjador, dormitoris…). Aquest aire és net i 
fresc, que ha estat filtrat dels possibles agents contaminants que 
es troben en l’exterior, proporcionant així un ambient de confort a 
l’interior de la llar.

A l’hivern, gràcies al bescanviador d’alta eficiència, quan en 
l’exterior tenim una temperatura de 5 °C i a l’interior volem tenir 
20 °C, aquest sistema de ventilació pot arribar a introduir aire 
de l’exterior a una temperatura final de 18/19 °C, ja que l’aire 
contaminat de les estades humides de l’habitatge transmet la seva 
energia calorífica a l’aire fresc entrant abans de ser expulsat a 
l’exterior, equilibrant la temperatura de l’aire entrant i acostant-lo a 
la temperatura interior.

Això genera una molt baixa necessitat de recursos de calefacció 
per aconseguir la temperatura ideal de confort a l’interior de 
l’habitatge.

D’altra banda, en ambient d’estiu trobem les instal·lacions By-Pass 
que deixen penetrar aire fresc nocturn per a refredar de manera 
natural l’habitatge, amb previ filtrat.

Ventilació

02.2
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De manera estàndard, el sistema de calefacció i producció d’aigua 
calenta sanitària serà generat a partir d’una bomba de calor 
instal·lada en la coberta, que alimentarà un sistema de calefacció 
per radiadors a tot l’àmbit de l’habitatge (exceptuant els banys, 
que comptaran amb radiadors elèctrics) i un acumulador per a 
aigua calenta sanitària.

D’altra banda, oferim els sistemes de calefacció, refrigeració i aigua 

calenta produïts per aerotèrmia, energia renovable que aprofita 
l’energia tèrmica de l’aire i la transfereix a l’interior de l’habitatge 
per a proporcionar les necessitats de confort necessàries, a més 

d’aconseguir un estalvi molt significatiu en la despesa energètica de 

la llar, alhora que s’aconsegueixen reduir les emissions de C02.

Avantatges:

• Alta eficiència. Consumeix menys energia (kWh) que els sistemes 

de calefacció convencionals, la qual cosa es tradueix en més d’un 

25% d’estalvi econòmic.

• És energia renovable i, per tant, sostenible.

• No produeix combustió, amb la qual cosa no es generen fums ni 

residus.

• És apte per a varietat de sortides de calefacció (radiadors 

tradicionals, sòl radiant, bombes de calor…)

• La calefacció amb menor consum energètic.

El sistema de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària 

produït per aerotèrmia està compost per una unitat exterior, on 
recull l’energia, i una unitat interior des d’on es gestiona l’aigua del 
circuit tant per a calefacció com per a ACS.

Sistemes de calefacció · refrigeració

02.3
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Opció 1. Mètode de construcció en humit
• Termoargila
Bloc ceràmic de baixa densitat partint d’una mescla d’argila 
amb additius aligerants durant el procés de cocció sense deixar 
residus.

La constitució especial del material ceràmic, juntament amb 
una geometria de la peça específicament estudiada, obté 
prestacions tèrmiques i acústiques que permeten la creació de 
murs d’una sola fulla amb característiques tècniques equivalents a 
construccions tradicionals multicapa.

Sistema de col·locació ràpid i àgil que permet reduir costos i 
temps d’execució, a més d’oferir una construcció de l’habitatge sa 
i lliure de toxicitat, sense radiacions ni al·lèrgies.

Estructura
Estructura vertical portant formada per bloc de termoargila d’una 
única fulla. Gruix del mur segons estudi estructural i climàtic, entre 
14 i 29 cm de gruix.

Acabat exterior i aïllament (SATE)
Envolvent tèrmic i acabat exterior amb SATE (Sistema d’Aïllament 
Tèrmic per l’Exterior), compost per panells aïllants a revestir amb 
capa de morter acrílic d’alta transpirabilitat, durabilitat i protecció 
enfront de la pol·lució.

Composició exterior d’aquest sistema constructiu: estudiat i 
dissenyat sobre la base de l’estudi climàtic de la zona a executar.

Sistemes constructius

03
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Solució apta per a treballar varietat d’aïllaments tèrmics:
 • Placa de poliestirè expandit Grafit (EPS)
   Conductivitat tèrmica 0,039 W/(m·k)

 • Panell de fibres de fusta de Pavatex®

   Conductivitat tèrmica 0,040 W/(m·k)

Forjats i coberta
Capa de regularització d’arracades amb formigó alleugerit i 
acabat amb capa impermeable EPDM i protecció amb graves. 
Forjat compost per elements prefabricats de fusta CLT.
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Opció 2. Mètode de construcció en sec
• Obra de fusta
Entramat lleuger d'estructura de fusta a parets, sòls i cobertes els 
buits de les quals es tanquen amb materials aïllants i paneleats 
per totes dues cares, majoritàriament amb taulers OSB de fusta, 
proporcionant un alt nivell d'aïllament tèrmic. Gran part de la 
construcció s'industrialitzada amb un posterior muntatge en obra, 

economitzant el cost del mateix, així com el temps d'execució.

Estructura
Estructura amb gran part de fabricació prèvia en taller, composta 
de muntants de fusta. Creació de murs perimetrals i envans 
interiors segons composició estructural i estudi climàtic.

Acabat exterior i aïllament
Envolvent estructural farcit amb aïllament compost a base de 

panell de fibra de fusta Pavatex® Pavaflex i folrada per panell 
OSB por totes dues cares. 

Acabat exterior amb Sate compost per panell de fibres de fusta 

Pavatex® Pavawall GF a revestir amb capa de morter acrílic d'alta 
transpirabilitat, durabilitat i protecció enfront de la pol·lució. Acabat 
interior amb làmina impermeabilizant i trasdosat de cartó-guix. 
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Solució apta per treballar gran varietat d'aïllaments tèrmics: 

• Panell de fibres de fusta de Pavatex® 
  Conductivitat tèrmica 0,040 W/(m·k)

Forjats i coberta
Sistema constructiu de coberta inclinada composta por cintres 
prefabricades de fusta, o bé entramat horitzontal de bigues i 

cairats de fusta, junt con aïllament de panells de fusta Pavatex® 
con gruix segons estudi climàtic. 

Per a la constitució del forjat es crea una plataforma con entramat 
de cairats i tancaments con tauler de fusta, recolzats sobre murs o 
bigues de càrrega.

Aquest entramat horitzontal es compon de manera similar que les 
paredes perimetrals, afegint entre muntants panells d'aïllament 
tèrmic.

• CLT (Cross Laminated Timber)
Panells contra laminatge de fusta format per conjunt de capes 
de fusta serrada encolades amb ús estructural, compost mínim 
de tres capes. És un material que permet la construcció d'edificis 
de gran altura, que a més té una sèrie d'avantatges en nuclis 
urbans en comparació amb altres materials més convencionals. És 
resistent al foc i exerceix un bon aïllament acústic.
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Estructura
Estructura de construcció en sec definida per elements verticals 
perimetrals prefabricats de fusta laminada (CLT).

La creació i definició d'elements estructurals es fan en taller, previ 
inici de l'obra, generant reducció de costos en la construcció 
gràcies a la disminució de temps i a la reducció de materials 
necessaris.

Acabat exterior i aïllament
Acabat exterior amb Sate (Sistema d'Aïllament Tèrmic per 
l'Exterior) compost majoritàriament per panell de fibres de fusta 

Pavatex® Pavawall GF, a revestir amb capa de morter acrílic 
d'alta transpirabilitat, durabilitat i protecció a la pol·lució.
 
L'acabat interior es realitza amb una làmina impermeabilitzant i 
trasdosat de cartó-guix.

La composició exterior d'aquest sistema constructiu està estudiat 
i dissenyat segons estudi climàtic de la zona a executar.
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Solució apta per a treballar varietat d'aïllaments tèrmics:

 • Panell de fibres de fusta de Pavatex®

   Conductivitat tèrmica 0,040 W/(m·k)

Forjats i coberta
Sistema constructiu de forjats compost d'elements prefabricats 
de fusta CLT, amb acabat de fals sostre de cartó-guix per al pas 
d'instal·lació i lluminàries.

Sistema constructiu de coberta plana no transitable i no ventilada 
compost per panells prefabricats de fusta CLT, amb grans llums 
de fins a 8m. Construccions combinades, tant només de fusta com 
d'estructura mixta.
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Memòria de qualitats

Carpinteries exteriors
Finestres oscil·lobatents, d’altes prestacions tèrmiques, compostes per 

doble vidre amb cambra d’aire i trencament de pont tèrmic. Color i 

acabat estàndard.

 
Fusteries exteriors amb marcs de PVC de Uf=1,30w/m2k de 70 mm 
d’ample classe IV de permeabilitat  a l’aire. Dobles vidres amb baix 
emissiu, amb cambra d’aire de 4mm XN-16mmArgó+4mm+4mm, amb 
Ug=1,10w/m2k i factor solar de g=62%.

A. PVC.

Carpinteries interiors
B. Fusteries interiors compostes per panell DM i acabat lacat llis 

blanc.

A

B

04
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Interruptors i endolls
Interruptors de la marca Simon. Model Simon 27
Gran varietat de dissenys en marcs i cos d’interruptors i endolls.

Mobles de cuina
Cuines compostes de mòduls estàndard, amb portes i acabats de 

material DM lacat color blanc.

Mòduls baixos, alts i columna amb tiradors fresats en portes.



Ecospai · Dossier d’empresa28

Aixetes de cuina
C. Aixetes de marca TRES® model 162436, d’acer inoxidable i 

monocomandament.

Pica de cuina
D. Pica de cuina de marca TEKA® model A Ras BE 2C 765, de dos 

sins, acer inoxidable i instal·lació sota fogons.

Paviments
Paviments interiors de gres porcellànic imitació fusta de peces de 25x150 

cm; Cifre Hàbitat Noguera, Perla i Roure (o similar). 

Peces de gres porcellànic de la marca Rako format 30x60 cm i de 

Ceràmiques TAU 45x45 cm (o similar).

C D
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Electrodomèstics
Electrodomèstics subministrats per la multinacional Teka Group.

E.  Forn Teka HBB 605, 70 litres. Multifunció amb HydroCleanEco. 

Amplària de 60cm. Classificació energètica A.

F. Placa d’inducció Teka® GIC 633. Tres zones de treball. Amplària de 

60cm.Potència 7200 w.

G. Campana Teka® DSH 785 Inox. Campana de recirculació d’acer inoxidable. 

Capacitat de 735 m3/h. Classificació energètica A.

Sanitaris
H. Sanitaris subministrats per Roca.

I. Sanitaris compactes model The Gap. Moble (+) sanitari model Salgar 
Noja. Ample de 80 cm, blanc brillant.

J. Conjunt d’aixetes bidet i lavabo model Naia, grup Roca.

E F G

H I J
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Els plats de dutxa estan fabricats a base d’una mescla de resina de 

polièster, quars i càrregues minerals, textura granit o textura pissarra 
amb gran varietat de colors disponibles.

K. Plat de dutxa Nudespol de textura Granit.
L. Plat de dutxa Nudespol de textura Pissarra. 
M. Conjunt dutxa monocomandament model LEX de la casa TRES 
Aixetes. Mampara de 60 cm fixa lateral.

K L M 
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Revestiments i pintures
Ecospai amplia el seu ventall de productes ecològics!

Les pintures ecològiques de Espaicolor® elaborades a base de calç 

aèria i pigments minerals, contenen aigua com a dissolvent i són pintures 

transpirables, inodores i respectuoses amb el medi ambient, a més de 

reguladores de la humitat, amb bon comportament enfront de possibles 

filtracions d’humitat, prevenint així la formació de floridura.

Aquesta pintura és apta per a interiors i exteriors, on es poden aplicar 

sobre materials minerals no tractats prèviament, com per exemple el guix, 

morters de calç o ciment. El seu ús a l’interior és adequat sobre guix, argila, 

paper absorbent o capes de pintura mineral.

Per a una bona cobertura es recomana l’aplicació de dues capes. El 

rendiment de les pintures ecològiques de calç depèn de l’eina d’aplicació i 

de les absorcions del suport sobre el qual s’aplica. Amb un litre es poden 
pintar entre 5-6m2 per capa.

Espaicolor® ofereix una gamma de colors de fins a 20 tonalitats diferents.

BLANC
C001

BOIRA
C121

IVORI
C110

SORRA
C111

CREMA
C112

BEIGE
C120

TEULA
C132

TORRAT
C180

OMBRA 
SUAU C122

OMBRA
C123

SALMÓ
C130

ROSAT
C131

CAYNELLA
C181

CELESTE
C150

TURQUESA
C151

BOSC
C140

LLIMA
C141

OLIVA
C142

LAVANDA
C152

MORAT
C182
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Il·luminació LED sense obsolescència programada
La tipologia de bombetes Led sense obsolescència programada, tant 

per a interior com per a exterior, disposen d’un nou disseny i les seves 

característiques tècniques proporcionen una durabilitat i consum energètic 

incomparable amb els sistemes convencionals.

Aquest tipus de bombeta consta de mecanismes 

interns sobredimensionats amb l’objectiu 

d’augmentar la seva durabilitat fins més de 

100.000h amb ús continu (aproximadament 173 

anys amb un ús de 3h / dia), a més de tenir un 

baix consum energètic de 6W enfront del de la 

bombeta tradicional, de 60W, derivant en un 

consum energètic aproximat de 0,98€ / any amb 

un ús de 3h / dia.

Instal·lació elèctrica Biocompatible
L’execució de la presa de terra amb massa i l’ús de cable 

aventallat per a tota la instal·lació elèctrica ens permet evitar la 

contaminació electromagnètica a les nostres cases.

Energia fotovoltaica
Una altra opció és l’energia fotovoltaica, que 

amb la radiació incidint en els panells solars, 

formats per mòduls que contenen cèdules 

fotovoltaiques, generen sobre aquestes 

cèdules un corrent elèctric.

Equip d’elevació
Tots els habitatges disposen d’un espai reservat per a la instal·lació d’un 

equip d’elevació homologat per comunicar verticalment les 3 plantes, des del 

garatge fins a la planta superior. Si no pot esperar, li podem instal·lar l’equip 

durant l’obra i així poder gaudir des del primer dia.

Extres opcionals

05
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Domòtica
Proporcionem la instal·lació completa del conjunt de tècniques orientades 

a automatitzar l’habitatge, que integren la tecnologia en els sistemes de 

seguretat, gestió energètica, benestar o comunicacions. 

Tractaments osmosis i descalcificador
Ecospai ofereix la possibilitat d’introduir equips d’Osmosis per a la seva llar, 

el qual tracta d’un mètode natural que permet obtenir aigua de la millor 

qualitat lliure de contaminants sense utilitzar cap mena de producte químic, 

gràcies al seu filtre de re mineralització.

A més, es pot afegir un equip de descalcificació, per disminuir els nivells de 

calci i magnesi i augmentar així la qualitat de l’aigua.

Dipòsits d’aigües pluvials
Equip de dipòsits que recullen l’aigua pluvial de manera eficient i permet 

estalviar fins a un 50% en el subministrament.

Una àmplia gamma de productes recullen, canalitzen, filtren i bomben l’aigua 

de pluja per a poder ser reutilitzada per al consum domèstic.

1. Drainmax

2. Plurafit

3. Purain

4. Rainmaster

1

3

2

4
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Tractament aigües grises. Equip Aqualoop.
El sistema Aqualoop produeix aigua de gran qualitat i lliure de gèrmens, 

independentment de l’ús original. Segons la quantitat d’aigua a tractar, 

una estació pot equipar fins a 6 membranes i diversos airejadors.

Gràcies a la modulació de la instal·lació, es poden anar afegint 

components en funció de les necessitats.

Protección Electro Smog.
La protecció Electro Smog consisteix a crear barreres de blindatge per 

a protegir l'habitatge de la radiació de les ones electromagnètiques 

que provenen d'instal·lacions elèctriques com a estacions i torres 

d'electricitat, senyals wifi, telèfons sense fils, etc. Per a protegir-nos 

d'aquestes radiacions existeixen diversos elements, com:

Làmina Sisalex®514
Làmines resistents de barrera de vapor i d'emissions 

electromagnètiques compostes de quatre capes, les quals 

proporcionen barrera de vapor i resistència al pas d'ones 

electromagnètiques. Composta per dues capes de paper Kraft, amb 

capa intermèdia ignifuga de parafina, malla de fibra de vidre i acabat 

amb làmina d'alumini en una de les seves cares. Protegeix del foc i de la 

radiació elèctrica.
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Totes les varietats de construcció estàndard que ofereix 

Ecospai® estan dissenyades per a obtenir la certificació 

avalada per l'institut Passive House Institute (PHI), el pioner i 

més reconegut a nivell internacional. 

1

3

2

1. Ampacoll®BK 535, 50cm

2. Sisalex®518
3. Sisalex®514
4. Ampacoll®BK 535, 60cm

5. Sisalex®514
6. Sisalex®518

1

2

3

4

5

6
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Varietats de construcció 
estàndard dissenyades 
per a obtenir la 
certificació Passivhaus
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Opció 1
Construcció estàndard composta de:
• Habitatge d'obra tradicional.

• Superfície útil construïda aproximadament 120m2.
• Altura màxima de dues plantes.
• Habitatge amb garatge independent.
• Composició interior de tres dormitoris, saló-menjador, 3 banys, cuina, 

garatge i cambra de màquines.

La composició constructiva es basa en:

• Estructura vertical: Termo argila.

• Estructura horitzontal: Cairats de formigó i volta ceràmica.

• Envolvent tèrmic: Sate format per panells de fibra de fusta Pavatex®.

• Hermeticitat: envolvent contínu a base de làmines i cintes de la marca 

Ampack® o arrebossat de guix de gruix 1,5cm.

• Ventilació: Sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux.

• Calefacció / refrigeració / ACS: Sistema de calefacció i refrigeració, 
juntament amb aigua calenta sanitària, generat per la instal·lació 
d'aerotèrmia.

• Fusteries interiors: Fusteries estàndard de panell DM i acabat blanc llis.

• Fusteries exteriors: Compostes d'alumini i cristall 3+3/14 gas tèrmic/4 baix  
emissiu.

• Interruptors i endolls: Marca Simón® model Simon27.

• Mobles de cuina: Mòduls estàndard d'acabat DM lacat. Fogons de Silestone 
G1/G2.

• Aixeteria cuina: Aixeta de la marca Tres® d'acer inoxidable model 162436 i 

pica de marca Teka® d'acer inoxidable, composta de 2 sins.

• Paviments: A triar entre sòl laminat  Finsa o gres porcelànic.

• Electrodomèstics: Elements estàndard de la marca Teka®.

• Sanitaris: Sanitaris i aixeteria marca Roca® i marca Tres®.

• Pintures i revestiments: Pintures ecològiques d'Espaicolor®.

Valoraciones econòmiques

Preu mitjà des de 1.200€/m2

Els treballs destinats a condicionament del terreny, fonamentacions i elements addicionals en la 
construcció no estan contemplats en el preu mig.
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Opció 2
Construcció estàndard composta de:
• Habitatge de fusta.

• Superfície útil construïda aproximadament 120m2.
• Altura màxima de dues plantes.
• Habitatge amb garatge independent.
• Composició interior de tres dormitoris, saló-menjador, 3 banys, cuina, 

garatge i cambra de màquines.

La composició constructiva es basa en:

• Estructura vertical: Entramat lleuger de fusta.

• Estructura horitzontal: Estructura d'entramat de cairats de fusta amb 

tancaments de tauler de fusta OSB recolzades sobre murs i bigues de 
càrrega.

• Envolvent tèrmic: Façana ventilada composta de barrera de vapor  

DB90, aïllament de fibra de fusta Pavatex® i làmina d'hermeticitat 

Ampatop®F Black, revestiment final d'entramat de rastrells de fusta.

• Hermeticitat: envolvent contínu a base de làmines i cintes marca de la 

Ampack®.

• Ventilació: Sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux.

• Calefacció / refrigeració / ACS: Sistema de calefacció i refrigeració, 
juntament amb aigua calenta sanitària, és generat per la instal·lació 
d'aerotèrmia.

• Fusteries interiors: Fusteries estàndard de panell DM i acabat blanc llis.

• Fusteries exteriors: Compostes d'alumini i cristall 3+3/14 gas tèrmic/4 baix  
emissiu.

• Interruptors i endolls: Marca Simón® model Simon27.

• Mobles de cuina: Mòduls estàndard d'acabat DM lacat. Fogons de Silestone 
G1/G2.

• Aixeteria cuina: Aixeta de la marca Tres® d'acer inoxidable model 162436 i 

pica de marca Teka® d'acer inoxidable, composta de 2 sins.

• Paviments: A triar entre sòl laminat Finsa o gres porcelànic.

• Electrodomèstics: Elements estàndard de la marca Teka®.

• Sanitaris: Sanitaris i aixeteria marca Roca® i marca Tres®.

• Pintures i revestiments: Pintures ecològiques d'Espaicolor®.

Preu mitjà des de 1.300€/m2

Els treballs destinats a condicionament del terreny, fonamentacions i elements addicionals en la 
construcció no estan contemplats en el preu mig.
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Opció 3
Construcció estàndard composta de:
• Habitatge de fusta.

• Superfície útil construïda aproximadament 120m2.
• Altura màxima de dues plantes.
• Habitatge amb garatge independent.
• Composició interior de tres dormitoris, saló-menjador, 3 banys, cuina, 

garatge i cambra de màquines.

La composició constructiva es basa en:

• Estructura vertical: Parets de càrrega amb panells contra laminats de 

fusta CLT.

• Estructura horitzontal: Forjat i coberta composts de panells de CLT.

• Envolvent tèrmic: Sate format per panells de fibra de fusta Pavatex®.

• Hermeticitat: envolvent contínu a base de làmines i cintes marca de la 

Ampack®.

• Ventilació: Sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux.

• Calefacció / refrigeració / ACS: Sistema de calefacció i refrigeració, 
juntament amb aigua calenta sanitària, és generat per la instal·lació 
d'aerotèrmia.

• Fusteries interiors: Fusteries estàndard de panell DM i acabat blanc llis.

• Fusteries exteriors: Compostes d'alumini i cristall 3+3/14 gas tèrmic/4 
baix  emissiu.

• Interruptors i endolls: Marca Simón® model Simon27.

• Mobles de cuina: Mòduls estàndard d'acabat DM lacat. Fogons de 

Silestone G1/G2.

• Aixeteria cuina: Aixeta de la marca Tres® d'acer inoxidable model 

162436 i pica de marca Teka® d'acer inoxidable, composta de 2 sins.

• Paviments: A triar entre sòl laminat Finsa o gres porcelànic.

• Electrodomèstics: Elements estàndard de la marca Teka®.

• Sanitaris: Sanitaris i aixeteria marca Roca® i marca Tres®.

• Pintures i revestiments: Pintures ecològiques d'Espaicolor®.

Preu mitjà des de 1.400€/m2

Els treballs destinats a condicionament del terreny, fonamentacions i elements addicionals en la 
construcció no estan contemplats en el preu mig.
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Necessites ajuda per a desenvolupar un projecte eficient?
Et guiem en l'aplicació dels nostres productes en la mateixa obra i et posem en contacte amb la nostra 
xarxa d'instal·ladors.


