ANNEX 2
Memòria tècnica:
QUIOSC:







Estructura vista, la principal construïda a partir de perfils d’acer galvanitzats (en calent
per immersió segons norma UNE 37508) HEB 100 i angles 60×60, i la secundària amb
tubs 40×40 i 50×40, amb soldadures galvanitzades en fred, sistema galvapack. Acabada
amb pintura tipus RAL 9006.
Sostre: En panell sandwich de polièster reforçat amb fibra de vidre doble cara, de 25mm
de gruix, en color Blanc i acabat mat, cara interior ignífuga, tipus TECNO25.
Revestiments en panells aïllants tipus HPH 54 mm de gruix, bicolor exterior-interior
segons gama, nucli de poliestirè expandit alta densitat (35 kg/m³) i cares exteriors
segons norma EN 438/ISO 4586. Els revestiments integraran al seu interior les
canalitzacions de les diferents línies de connexions, segons normativa.
Paviment en plaques de plàstic reciclat de primera tria GVG 16/2, amb revestiment en
massa de goma antilliscant gris grafit procedent igualment de reciclat.
PÈRGOLA:



Construïda amb tubs, perfils i bigues galvanitzats (en calent per immersió segons norma
UNE 37508) i cargolam d’acer inoxidable. Graelles per a umbracle amb llistons de
45×45mm en fusta de pi amb tractament al autoclau.
TARIMES:



Construïda amb tubs, perfils galvanitzats (en calent per immersió segons norma UNE
37508) i cargolam d’acer inoxidable. Amb llistons de 92×20mm en fusta de pi amb
tractament al autoclau.
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EQUIPAMENTS:















Instal·lació elèctrica oculta a l’interior dels revestiments i fals sostre, construïda segons normativa de baixa tensió, inclosa la caixa de
comandament i protecció, amb els corresponents diferencials, magneto-tèrmics i preses de corrent segons les necessitats de la distribució,
amb aportació de memòria elèctrica signada per instal·lador homologat.
Preses de corrent de la sèrie Zenit de Niessen, dobles muntades en caixes encastades a la zona del bar i simple en el office (quantitat
variable segons model).
Caixa de connexió per a presa terra amb fusible a connectar en llança independent.
Presa de corrent exterior per a previsió de presa aèria, tipus premsaestopa.
Il·luminació interior del bar, office i lavabo pantalles encastades amb llums de baix consum tipus downlight (2×26w per pantalla).
Altell (prestatge superior) realitzat en estructura tubular recobert per panell HPL de 4 mm de gruix, color revestiment interior.
Contraportes abatibles d’obertura mitjançant pistons hidràulics de 700N i tancament lateral amb falleba central i barres ocultes.
Taulell i pica d’acer inoxidable.
Pany de seguretat amb barres (tres punts d’ancoratge) a les portes d’accés.
Peus regulables en alçada a la base per a salvar desnivells de la ubicació (no necessàries en el cas de realitzar llosa de formigó).
Interior de lavabo equipat amb inodor amb cisterna i lavabo sense peanya amb aixeta temporitzada, mirall, dispensador de paer, sabonera,
testimoni d’ocupació en porta i detector volumètric i crepuscular temporitzat per a l’encès de llums. Inclosa la senyalització de serveis
públics.
El lavabo adaptat per a l’accés de persones amb minusvalideses va equipat, addicionalment, amb barres d’ajuda i rampa d’accés (opcional)
segons normativa Codi d’Accessibilitat.

S’annexen fotos de la guingueta situada en el Parc de la Sínia.
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