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PREFABRICADOS AUTO PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTA RESISTÉNCIA

SISTEMA

STRUCTIO
NÍNXOLS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS
O PRE -CONSTRUÏTS D'ACORD a LA NORMATIVA CATALANA

Versàtil, Ràpid, Segur.
El sistema més Higiènic i Salubre.
Un Fabricat d'Alta Qualitat i tecnològicament
molt avançat.
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Per més detalls visiti la nostra
pàgina web:
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El nostre sistema és totalment versàtil,
adaptant-se a qualsevol demanda
constructiva: en diversos nivells, en corba,
en volums variables..., i permetent
qualsevol tipus d'acabat i revestiment.
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No existeix cap altre tipus d'instalꞏlació més ràpida,
ni amb menor afectació de l'entorn .
Posem com exemple, la instalꞏlació realitzada al
Cementiri de Lleida el mes de juliol de 2010, on es van
instalꞏlar 108 nínxols en 6 hores.

El formigó armat és el sistema de
fabricació amb major durada de vida.

Segur i estable.
Una estructura de formigó armat monolítica,
sustentada per una fonamentació, en llosa, del
mateix material, assegura una total resistència
davant qualsevol eventualitat.

Formigons fabricats pels romans, de molt
baixa qualitat comparativa amb els
moderns, perduren després de més de
2.000 anys.

Resistirà a moviments de terra, impactes, vents,
inundacions...
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El sistema més Higiènic i Salubre.
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Una solució definitiva per evitar els olors,

No existeix cap altre sistema més eficient
quant a higiene i salubritat.
Cada nínxol incorpora el seu propi
sistema d'evacuació de líquids i
de filtració dels gasos resultants,
així com el seu propi dipòsit
deshidratador de calç viva.

Per més detalls visiti la nostra
pàgina web:

www.structio.net

Cada nínxol evacua els líquids (
)a
través de la seva pròpia canonada
individual.
Aquests es precipiten a un dipòsit de calç
viva, que ràpidament els deshidrata,
provocant una ascensió de vapor d'aigua
i gasos resultants (
), els quals
passen a través del seu filtre de carboni
individual, lliurant aire net (
)a
l'atmosfera.
El sistema es totalment compatible amb la majoria de les instalꞏlacions existents, de
qualsevol altra característica adaptant-se a qualsevol especificació i sistema, com son
per exemple, els dipòsits comuns de recollida de fluïts.

Detall dels filtres de carboni.
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Un Fabricat d'Alta Qualitat i tecnològicament
molt avançat.

Fabricació en formigó
Autocompactant (HAC), o (H 30
AC), tipificació:
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O PRE -CONSTRUÏTS D'ACORD a LA NORMATIVA CATALANA

Per més detalls visiti la nostra
pàgina web:
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T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A
Armat i reforçat amb fibres d´acer
Segons norma UNE:
83.500-1

265

Juntes de dilatació rejuntadas
amb lechada sintetica 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R i neteja, segons
NTE-RSR.

301
85

Cimentació per llosa de Formigó armat HA-25/B/20/IIa de 30 cm d'espessor, fabricat en central i abocament en obra.
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La caracteristica fundamental del filtre de carboni activat és la seva
baixa permeabilitat, amb orificis de tot just dos nanómetres, la qual cosa
impossibilita el pas de molecules causants d'olor o microorganismes.
Al ser carboni (carbó en realitat) no pot variar la seva estructura química
bàsica, és a dir no es degrada.
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Obres de referència: Alcover

Dir que el nostre
sistema permet
qualsevol disseny,
acabat i volum,
queda patent en
aquesta obra.

El disseny realitzat per la nostra empresa, ha permès la realització
d'aquesta magnifica obra de referència.
L'aprofitament de l'espai en una orografia especial, així com una
integració d'una gran bellesa i d'acord amb l'entorn, fa que ens
sentim molt orgullosos d'aquest projecte.
La viabilitat tècnica i econòmica ha estat possible gràcies a la
versatilitat del nostre sistema de prefabricats.
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Aquesta és una obra, que les seves singulars característiques,
requerien de la nostra tecnologia, demandant-se una alta rapidesa
d'execució i una mínima afectació de l'entorn.
A partir d'una perfecta coordinació de mitjans, entre els quals van
incloure dues grues d'alt tonatge, es van aixecar 108 nínxols en un
temps rècord de 6 hores, quedant disposats per al seu aplacat.
El nostre sistema de ventilació i evacuació de fluids, totalment versàtil,
es va adaptar a les especificacions i sistema existents.

Obra realitzada al bloc esquerre de la 1ª fase de:
Reforma i ampliació del departament de "Sant
Anastasi" al Cementiri de Lleida.
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3ª Fase de la reforma i ampliació del
departament de "Sant Anastasi"
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Obres de referència:

Memorial Democràtic al
Cementiri de Lleida.

La nostra experiència al món del
prefabricat abasta també les creacions
artístiques, les quals, donada la seva
emotivitat i simbologia, cobren especial
rellevància al camp funerari.

Lleida ha estat pionera a Catalunya en la dignificació dels múltiples
enterraments existents en diverses fosses comunes de la guerra civil.
Per a la nostra empresa ha estat una tasca complexa realitzar les
diferents actuacions i monuments encarregats, tant per la
minuciositat a l'hora de gravar-los amb milers de noms dels morts,
com per a l'obtenció dels acabats i textures especificats al projecte.
S'han fabricat un total de 91 peces combinades de formigó, acer i
pedra, amb volums que van des dels 0,045 m3 fins als 18 m3.

L'aprovació i reconeixement al treball realitzat, per la nostra empresa, ha estat unànime, tant pels
promotors, com pels mitjans de comunicació, i especialment per per les desenes de milers de persones que
ja els han visitat.
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