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Presentació

L’Edifici Moratín consta de 14 habitatges de diferents tipologies i amb unes dis-
tribucions interiors que aprofiten al màxim l’espai i la llum natural.

Magnífics pisos de 2, 3 i 4 habitacions i àtics-dúplexs amb grans terrasses, amb 
aparcaments i trasters en el propi edifici.

Confort i comoditat per començar una nova vida al centre de la ciutat, una ubi-
cació ideal, tranquil·la i amb tots els serveis a l’abast i el mar només a un pas.
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Mataró és la ciutat ideal per viure-hi. Amb una 
situació privilegiada, entre el mar i la munta-
nya, la capital del Maresme és una ciutat amb 
personalitat pròpia, en transformació constant 
i amb una gran qualitat de vida.

Una ciutat ben comunicada i amb fàcil accés. 
Amb una gran oferta comercial, rica en patri-
moni arquitectònic i arqueològic i amb un port 
esportiu i pesquer que obre la ciutat al mar.

 / A Mataró t’hi sentiràs bé. 
La ciutat on viure i gaudir 
amb els teus.

/ Mataró
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Elements 
estructurals

Els elements de fonamentació i estructura de 
l’edifici Moratín seran de formigó armat.
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Zones balcons i façana posterior, amb una pa-
ret de ceràmica arrebossada amb un aïllament 
de poliestirè extruït de 60mm, amb cambra 
d’aire i envà ceràmic enguixat i pintat.

A les plantes pis, la façana ventilada estarà 
composta de peça ceràmica. Les peces es col-
locaran amb muntats i suport d’alumini. El seu 
aïllament està format per una cambra d’aire i 
un aïllament de llana de roca. La paret serà ce-
ràmica arrebossada i amb cambra d’aire i envà 
ceràmic acabat amb enguixat.

Façanes

La façana general de l’edifici està dividida en 
dos parts amb diferents acabats, d’una banda 
la planta baixa i d’altra les plantes del pisos. 
Tots els materials utilitzats garanteixen la per-
durabilitat en el temps i tenen molt poc man-
teniment, assegurant així la màxima qualitat.

La façana de la planta baixa comptarà amb una 
paret de ceràmica arrebossada i revestida amb 
una peça ceràmica o pedra natural. A més, 
comptarà amb un aïllament de poliestirè extru-
ït de 60 mm, amb cambra d’aire i envà ceràmic 
enguixat i pintat.
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Cobertes i 
paviments 
exteriors

Cobertes planes, totes les terrasses dels habi-
tatges seran de coberta plana invertida, fetes a 
base de capa de pendents amb arlita, tela bu-
tílica, aïllament de poliestirè extruït de 60 mm 
de gruix, xapa de morter. I a més, la peça de 
gres antilliscant de l’acabat oferirà la màxima 
seguretat als habitants.

Cobertes inclinades amb teula i aïllament.

Tancaments

Tots els tancaments de l’edifici ofereriran el mi-
llor sistema d’aïllament i seguretat per tal d’as-
segurar la màxima comoditat. Totes les fines-
tres i balconeres comptaran amb un tancament 
d’alumini lacat, de la marca Technal o similar, 
amb trencament de pont tèrmic, i amb vidres 
aïllants amb càmera.

S’instal·laran persianes automàtiques en els 
dormitoris.

A més, comptarà amb el sistema auto-blocant 
a les obertures de la façana de la planta baixa, 
per tal d’oferir la màxima seguretat. Totes les 
persianes seran del mateix color que els tanca-
ments d’alumini, per tal de donar un toc elegant 
i alhora modern i de disseny a l’edifici.
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Distribucions 
interiors 

En les distribucions dels habitatges s’utilitzaran 
parets divisòries habitatges d’envà ceràmic en-
guixat, complint així amb la normativa acústica.

Tots aquests elements sobre la làmina LA-5 o 
LA-10 de la casa acústica integral.

En les parets divisòries habitatges de les zones 
comuns s’instal·larà doble paret ceràmica amb 
aïllament.

Per últim, els envans de divisió de l’interior dels 
habitatges són ceràmics acabats enguixats i 
pintats o arrebossats per a posterior revesti-
ment ceràmic a banys.



www.procercasa.com

Fals sostre

En tots els habitatges s’instal·larà un fals sostre 
de plaques cartró-guix i pintat amb pintura 
plàstica en els interiors.

A l’exterior s’instal·larà fals sostre de plaques 
cartró-guix hidròfug i pintat amb pintura plàs-
tica, per tal d’oferir la màxima seguretat.

Per últim, en el cas del sostre dels banys, es farà 
una instal·lació de fals sostre registrable.
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Paviments interiors
L’edifici tindrà un paviment interior d’alta qua-
litat i un modern disseny, podent triar entre 
peça de gres porcellànic o de parquet laminat 

a escollir entre diferents colors. El sòcol serà 
ceràmic o DM lacat, per aconseguir un acabat 
perfecte,
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Revestiments  
interiors
En el cas dels revestiments interiors, n’hi hau-
rà de dos tipus. 

Als banys s’ha triat una peça de gres col·locat 
amb junta mínima, en dos models diferents.  
En el cas de les cuines, s’instal·larà un revesti-
ment de zona sobre taulell de 60 cm del ma-
teix material que el propi taulell; Silestone. La 
resta de paraments estaran enguixats i pintats 
amb pintura plàstica. 

Fusteria interior 

Totes les portes d’accés als habitatges de l’edi-
fici seran blindades. Tindran un mínim de 3 
punts de tancament, reforç de frontisses i aca-
bat de fusta lacada blanca o roure. 

Les portes de pas seran lacades en blanc, fer-
ratges i panys d’acer inoxidable.

Les portes corredores seran de fusta, amb es-
tructura metàl·lica tipus Scrigno embeguda a la 
paret.
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Sanitaris

Els banys, tant els principals com els secunda-
ris, estaran realitzats amb els millors materials 
i acabats, per tal d’oferir una combinació per-
fecta, tant en disseny com en qualitat.

Els plats de dutxa dels banys estaran realitzats 
a mida. El material serà resina i estaran encas-
tats al mateix nivell que el paviment. Els inodors 
i bidets seran de la marca Roca o similar en co-
lor blanc. Els rentamans, també de la marca 
Roca, estaran col·locats per sobre el moble, per 
tal de tenir un acabat perfecte. Les aixetes se-
ran amb un monocomandament de la marca 
Roca, Grohe o similar.
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Mobles de cuina

Totes les cuines dels habitatges es realitzaran 
amb els millors materials per tal d’oferir un dis-
seny i qualitat màxima. Tots els mobles de cui-
na disposaran de portes estratificades o laca-
des. 

Les cuines estaran equipades amb placa d’in-
ducció d’última generació, forn i microones. 
Tots els electrodomèstics seran de la marca 
Bosch o similar. La campana de la cuina serà 
d’estructura tipus Pando, per tal d’oferir la mi-
llor extracció d’aire. 
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Instal·lacions 
elèctriques i 
telecomunicacions

Tots els habitatges inclouran la instal·lació de 
lluminàries tipus downlight amb tecnologia 
LED al rebedor, passadís, banys i cuina. La tec-
nologia LED té molts beneficis com estalvi en 
el consum elèctric, la seva durabilitat i eficièn-
cia i el respecte pel medi ambient. 

Els endolls de totes les estàncies seran de me-
canisme Simon 82 o similar. Aquesta marca ofe-
reix un disseny minimalista amb materials de 
la millor qualitat. 

A més, el dormitori, cuina i saló incorporaran 
les instal·lacions de telèfon i televisió, per oferir 
la màxima comoditat en el seu dia a dia. 

L’edifici també comptarà amb videoporter. 
Cada habitatge tindrà instal·lat el videoporter 
de comunicació amb el portal per tal de tenir 
la major seguretat.

Instal·lacions de 
climatització i ACS

La climatització de l’edifici oferirà equips de ge-
neració a través d’aerotèrmica. A més, tots els 
habitatges disposaran d’un sistema de calefac-
ció per terra radiant per oferir el màxim con-
fort durant els dies freds de l’hivern. També 
comptaran amb d’un sistema de climatització 
per aire, amb la possibilitat d’aire fred per a l’es-
tiu o calent per a l’hivern. 

Instal·lacions de 
transport

L’edifici comptarà amb un ascensor amb accés des 
de l’aparcament a totes les plantes d’habitatge. El 
sistema d’ascensor serà electromecànic i amb una 
capacitat per a 8 persones. Les dimensions se-
gueixen les establertes per la Normativa d’Accesi-
bilitat.
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