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AMB TOTES LES 
COMODITATS

BLASCO DE GARAY
al centre



L’exclusiu edifici Blasco de Garay 161-167 està 
ubicat en el cèntric barri de Ca n’Aurell, la millor 
zona per gaudir de tots els privilegis del centre 
però amb la tranquil·litat de la vida de barri, amb 
un gran ventall de serveis i comerços, i a 500 me-
tres del centre de Terrassa, a 5 minuts de l’estació 
dels ferrocarrils de la Rambla. 

8 habitatges per 
enamorats de la 
vida del centre 
però per persones 
que valoren gaudir 
de tranquil·litat a 
la seva llar

8 HABITATGES 
AMB TOTES LES 
COMODITATS

Centre de Terrassa 
500 m

Estació FGC 
5 minuts

Accés C-58/C-16 
5 minuts



L’edifici Blasco de Garay compta amb una 
construcció d’alta qualitat i eficient, una 
edificació sostenible amb el medi ambient 
amb sistemes d'aerotèrmia. 

Detalls que cuidem amb molta cura per 
crear un immoble únic, exclusiu i al teu 
gust.



Edifici format per 8 habitatges de 3 i 4 habita-
cions tots amb pàrquing i trasters. 

La construcció consta de 4 plantes (2 baixos, 2 
primers, 2 segons i 2 dúplexs invertits).

Els baixos amb amplis patis. Primers de 98m2 
amb 3 habitacions, 2 banys i terrasses. Segons de 
98m2 amb 3 habitacions i 2 banys. I dos magnífics 
dúplexs invertits de 150m2, amb 4 habitacions, 3 
banys i àmplies terrasses amb obertura al menja-
dor i cuina.
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B.1

2-11a planta 
Detall 1-1

2a planta 
Detall 2-1

LA QUALITAT, LA 
BASE DELS NOSTRES 
PROJECTES

Planta baixa 
Detall B-1



ACABATS D’ALTA QUALITAT
Escollim els acabats de màxima qualitat. Treballem sem-
pre amb primeres marques i instal·lem els materials que 
faran sostenible el teu habitatge. Realitzem una prese-
lecció dels acabats perquè puguis triar entre diferents 
opcions. Prestem atenció a totes les particularitats perquè 
tu només et preocupis de viure a la teva nova llar.

CONSTRUCCIÓ PRÒPIA
Els nostres habitatges són únics i exclusius. Tenim cura de 
tots els detalls: des de la planificació i la construcció fins a 
la realització dels acabats i la comercialització. Controlem 
tot el procés per donar-te la confiança de viure en una llar 
eficient, singular i al teu gust. Aquesta és la nostra base 
per a construir els teus somnis.

MÀXIMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Construïm els nostres habitatges pensant en la reducció 
del consum energètic. Disminuïm els costos derivats de 
l’energia però mantenim el confort i la qualitat de vida 
que et mereixes.  T’assegurem una llar on dia rere dia 
estalviaràs energia i fomentaràs el seu ús eficient. Tot per 
a fer-hi un consum intel·ligent i sostenible amb el medi 
ambient.

AEROTÈRMIA
Som pioners en la utilització de les energies renovables, 
com l’aerotèrmia. Fem ús de l’energia que conté l’aire que 
ens envolta, el renova i el converteix en aire calent o fred 
mitjançant una bomba de calor inverter d’alta eficiència. 
Aprofitem aquesta energia per produir aigua calenta sa-
nitària, calefacció i climatització dels habitatges. Així, arri-
bem a aconseguir un estalvi energètic de fins a un 75%.
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3a planta 
Detall 3-2

Planta tercera

Sotacoberta

* Aquests plànols tenen caràcter merament informatiu i no representen caràcter contractual.



ESTRUCTURA
Estructura de formigó armat (reti-
cular) i llosa de formigó armat en 
algunes zones, pantalla de formigó 
armat al soterrani.

TANCAMENTS
FAÇANES: Façana principal i pos-
terior amb acabat SATE (aïllament 
en la cara exterior) per aconseguir 
una major eficiència energètica.  La 
façana principal de la planta baixa 
va revestida de pedra natural. 

Accés a les escales, paret de vidre.  
Interiors amb cambra d’aire, aïlla-
ment tèrmic doblat amb placa de 
guix laminat, per tal d’aconseguir la 
màxima eficiència energètica.

TABIQUERIA INTERIOR SECA: A 
base d’envans prefabricats de placa 
de guix laminat, amb aïllament a 
l’interior.

PAVIMENTS
PARQUET FLOTANT: de roure 
als terres del rebedor, passos, sala 
d’estar-menjador i dormitoris de 
tots els habitatges. Sòcol de fusta 
lacat blanc.

GRES: al terra de les cambres higièni-
ques (banys i lavabos). Gres exterior 
a les terrasses dels habitatges i a les 
terrasses dels dúplexs.

REVESTIMENTS
SOSTRES: Cel ras de placa de guix 
laminat al rebedor, passos, cuina i 
banys, resta de sostres enguixats.

ENRAJOLATS DE PARETS. Als 
banys seran enrajolats fins al sostre 
amb rajola ceràmica de primeres 
marques.

PINTURA. Parets i sostres pintats 
amb pintura plàstica blanca a dues 
mans.

FUSTERIES I VIDRES
FUSTERIA EXTERIOR d’alumini 
amb ROTURA DE PONT TÈRMIC, 

MEMÒRIA DE 
QUALITATS I 
ACABATS

vidres dobles amb cambra d’aire 
dessecada. Persianes d’alumini 
amb poliuretà injectat accionades 
amb MOTOR a tot el pis. FUSTERIA 
INTERIOR tipus bloc marca CARRÉ, 
amb acabat lacat blanc. La porta de 
cancell serà blindada amb tanca de 
seguretat.

SERRALLERÍA
A les escales, baranes metàl·liques.

SANITARIS, AIXETES I 
COMPLEMENTS
BANY PRINCIPAL. Aixetes amb 
monocomandament, al rentamans. 
Plat de dutxa sílex textura pissarra, 
amb aixeta de regulació termos-
tàtica, ruixador dutxa fixe a paret 
més ruixador dutxa mòbil amb 
mampara de dutxa cromada. Mirall 
mural amb llum, taulell rentamans 
de porcellana blanca sobre moble 
de fusta. Sanitaris de color blanc. 
Radiador mural tovalloler blanc.

SEGON BANY. Aixeta amb mono-
comandament al rentamans. Plat 
de dutxa, amb aixeta termostàtica, 
barra de dutxa i mampara cromada. 
Mirall mural amb llum, rentamans 
de porcellana blanca sobre moble 
de fusta, sanitaris de color blanc. 
Radiador mural tovalloler cromat.



CUINES I EQUIPAMENTS
CUINA completament equipada. 
Armaris alts i baixos amb portes 
estratificades, amb tiradors omega 
ocults d’alumini, i portes murals 
abatibles. Amortidors anticops 
als caixons i a les portes. Llums 
down-lights al sostre. 

Marbre tipus SILESTONE en el tau-
lell i a la paret frontal a tota la zona 
de cocció. Aigüera inoxidable encas-
tada per sota. Aixeta de l’aigüera 
amb monocomandament. Conduc-
tes per a l’evacuació de fums a les 
cuines fins a coberta.

EQUIPAMENT. Marca SIEMENS i 
compost per:

• Cuina de vitroceràmica d’induc-
ció tipus “Touch control”

• Forn elèctric multifunció digital 
(amb turbo) inox

• Microones amb grill inox
• Rentavaixelles totalment inte-

grat
• Campana extractora integrada 

als mobles murals

INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. Meca-
nismes tipus NIESSEN. Al sostre del 
rebedor i passadís hi aniran llums 
dicroics tipus led, i a la cuina hi 
haurà down-lights.

INSTAL·LACIÓ AIGUA. Safareig per 
a rentadora-assecadora. 

Preses dobles d’aigua calenta-freda 
(preparat per a aparells bitèrmics) 
per a la rentadora, i el rentavaixe-
lles.

RENOVACIÓ DE L’AIRE INTERIOR 
segons requeriments CTE.

TELECOMUNICACIONS Grup de 
telecomunicacions amb previsió per 
a: TV digital terrestre, TV per cable 
i telèfon segons plànols de vendes. 
Instal·lació de fibra òptica en tot 
l’interior de l’edifici.

VIDEO-PORTER consola amb 
pantalla de TV en lloc preferent de 
l’habitatge.

INSTAL·LACIÓ D’AEROTÈRMIA 
Sistema de climatització altament 
sostenible, amb un consum energè-
tic molt baix. 

Climatització a través de conductes. 
Sistema de bomba de calor aero-
tèrmic marca DAIKIN de disseny 
integrat amb hidrokit interior i acu-
mulador d’aigua calenta sanitària 
ACS de 180 litres.

DIVERSOS
ASCENSORS a l’escala amb accés 
directe a l’aparcament. 

La cabina serà amb terra de marbre, 
mirall mural, amb portes automà-
tiques a l’interior i memòria selec-
tiva per tal de garantir la màxima 
seguretat.

Els ascensors disposaran de con-
nexió a central de rescat via telefò-
nica les 24 hores.

GARATGE equipat amb porta 
automàtica comandada a distància, 
amb accés directe des de l’escala 
comunitària a través de l’ascensor, 
amb clau de trucada de l’ascensor. 
Les places tindran presa de càrrega 
per a vehicle elèctric vinculada a 
cada habitatge.

CENTRALITZACIÓ DE CLAUS
Amb una única clau es podrà 
accedir a l'edifici i cadascú al seu 
habitatge.

* L'empresa es reserva el dret de modificar els acabats sense avís 
previ, respectant les mateixes qualitats.

Escaneja el QR per veure  
els nostres acabats
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