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Passivhaus
Hem desenvolupat un sistema constructiu industrialitzat propi basat
en la fusta i materials d’alta qualitat, assegurant una alta durabilitat.
Estem al dia de les novetats del sector, amb nous productes, tècniques, materials i característiques que ens ajudin a millorar el nostre
sistema constructiu, Papik Cases Passives utilitza sempre la millor
combinació existent.
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Passivhaus
El sistema Passivhaus és la casa passiva que compleix amb la certificació de major eficiència del mercat. És el sistema constructiu per
als més exigents.
Aquesta memòria de
qualitats és genèrica i no
vinculant amb projectes
concrets i està subjecte
a la disponibilitat
i variacións dels
proveïdors
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Estructura

Característiques
tècniques
Passivhaus

Exterior
01 Façana ventilada de fusta de Làrix. 02 Façana de fibrociment. 03 Opcions de
color disponibles de fibrociment. 04 Façana tipus SATE (arrebossat). Impermeable
i transpirble. 05 Façana ventilada amb Parklex, un material sense manteniment i
resistent a la intempèrie. Té múltiples textures a triar. Aquest acabat no està inclòs en
el preu. 06 El acabat exterior pot personalitzar amb qualsevol tipus d’estil: obra vista,
pedra. Aquest acabat no està inclòs en el preu.
Els vessants de les finestres són de xapa, opcionalment es poden instal·lar vessants
de ceràmica, que no estan incloses en el preu.

01 Fusta de Làrix

02 Fibrociment

03 Colors Fibrociment

04 SATE

04 SATE

05 Parklex

06 Altres

06 Altres

Coeficient tèrmic murs façana μ: 0,142 W / m2K
Coeficient tèrmic coberta μ: 0,116 W / m2K
Aquesta és una proposta d’estructura. Les innovacions del sector i del mercat ens permetran adaptar les
novetats al teu projecte, per tant, aquesta il·lustració
no té valor contractual i es mostra a tall d’exemple.
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OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL
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Electricitat

Totes les instal·lacions segons normativa REBT, instal·lació bàsica de 5,75 Kw ampliable fins 9’5Kw.

Aigua Calenta Sanitària

Foto: Ariston Nuos 110

Mecanismes

Simon 82 Color Blanc
Oferim els mecanismes Simon82 en color blanc
que ressalta per unir de manera eficient un disseny de línies neutres, que encaixa amb ambients moderns, senzills i funcionals.
Com opcional, oferim personalitzar els mecanismes amb els colors de la gamma 82 que inclou
Ivory, Graphite i Metal.

OPCIONAL
OPCIONAL
Simon 82 Detail
Una col·lecció inspirada en tot allò que no veiem,
però que és capaç de canviar la nostra concepció
de les coses. Una col·lecció inspirada en els
detalls.
Gamma de materials nobles. Les peces de fosa
i bases de fusta natural de faig aporten més
elegància. Com a signe distintiu del seu estil, la
base sobresurt generant una brillantor a la peça.
Detalls amb personalitat.

OPCIONAL

Simon 100 iO
Gamma trencadora i, alhora, senzilla. Les seves
formes minimalistes creen una varietat de
mecanismes que s’adapten allà on es vulguin
col·locar. Però la gran novetat que inclou aquesta
nova sèrie és la possibilitat de convertir un
mecanisme tradicional en un intel·ligent amb el
nou iO.
Els dispositius connectats són un concepte cada
vegada més conegut i on s’inclouen tota mena
d’elements. Introdueix-los a una llar i connecta’ls
entre si, per obtenir funcionalitats increïbles que
milloren la qualitat de vida.
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Aerotermia
Per a l’aigua calenta sanitària o ACS, adaptem la instal·lació a les necessitats concretes del projecte.
La nostra opció preferida és la aerotermia: Utilitza l’energia continguda en l’aire per produir ACS. Aquesta
energia, gratuïta i disponible a la natura permet gaudir del màxim confort i estalviar aigua. El condensador
permet una millor transferència energètica i un millor aprofitament de l’energia aerotèrmica. El resultat
és un COP de 3.79 a 15ºC. Això permet estalviar més del 70% de la factura d’electricitat.

Té cura del nostre planeta

ACS sempre disponible

Al consumir menys energia, té cura també del medi
ambient. Evita l’emissió de fins a 2 tones anuals
de CO2 a l’atmosfera. Els aïllants utilitzats per a
conservar l’energia en el dipòsit no contenen CFC,
responsable del forat a la capa d’ozó.

El termo termodinàmic està dissenyat per funcionar entre 5ºC i 43ºC, podent aprofitar d’aquesta
manera al màxim l’energia continguda en l’aire.
Per sota dels 5ºC, utilitzarà el suport elèctric,
mantenint el confort en totes les condicions al
mateix temps que es limita el consum energètic.

Regulació fàcil i personalitzable
La centraleta de regulació, connectada via ràdio
amb la aerotermia permet adaptar el seu funcionament confortablement.
A més, permet també saber exactament l’estat de
l’aparell sense necessitat de moure’ns.

Silenci i confort
La bomba de calor per a producció d’ACS més
silenciosa del mercat. I això és possible gràcies
als components d’alta qualitat que incorpora, com
el compressor rotatiu d’alta eficiència.

Instal·lació senzilla i flexible
L’aerotèrmia es pot instal·lar en qualsevol estada
utilitzant l’aire ambient, o es pot conduir l’aire
d’una altra habitació, o de l’exterior. El millor és
que la conducció és simple ja que les toveres
orientables faciliten les connexions i eliminen
accessoris.
A més, l’aerotèrmia integra un serpentí on es pot
connectar un suport energètic. És el complement
perfecte per a una bomba de calor, per a una caldera
ja existent o també per a una instal·lació solar.
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Ventilació mecànica

Zehnder ComfoAir Q

Calefacció

OPCIONAL

El sistema de calefacció és opcional i no s’inclou en el preu, proposem diverses opcions per ajustar-nos a la perfecció
tant als teus gustos i necessitats com a les del projecte.

Ventilació

Instalem un sistema de ventilació capaç de mantenir l’aire interior net i sense pèrdua de calor. Habitualment
instal·lem un producte marca Zhender amb el model més adequat al projecte. El sistema per a la ventilació
de confort dels espais interiors, amb aprox. un 90% de recuperació de la calor, proporciona un intercanvi
energèticament òptim de l’aire regulable de forma automàtica segons les necessitats individuals. Els
components del sistema, perfectament adaptats entre si, subministren aire fresc de manera continuada
alhora que transporten l’aire usat cap a l’exterior.

Salut

Estalvi energètic

Gràcies als filtres que atrapen la pols fina i el
pol·len, les persones al·lèrgiques també poden
respirar tranquil·les. Un intercanviador de calor
entàlpic per a la recuperació de la humitat evita
una sequedat excessiva de l’aire a l’hivern.
• Subministrament òptim d’oxigen.
• Volum baix de CO2.
• Antial·lèrgic.
• Sense pol·lució.
• Sense floridures.

La recuperació de la calor de fins al 95% i l’ús
d’energies renovables permeten un estalvi
significatiu de diners. L’eficiència energètica de
l’edifici augmenta considerablement.

Confort
Amb ComfoAir Ql’habitatge rep de forma constant
aire fresc i net, alhora que l’aire humit, les olors
de la cuina i el fum del tabac són transportats
automàticament cap a l’exterior.
• Fàcil funcionament.
• Subministrament permanent d’aire fresc i net.
• Intercanvi d’humitat i olors per aire fresc.
• Preajust de la temperatura de l’aire a l’hivern
ia l’estiu.

Eficiència energètica
Les pèrdues de calor per la ventilació són
responsables de la meitat dels costos de calefacció,
també en edificis amb un bon aïllament.
• Estalvi energètic d’entre un 30 i un 50%.
• Recuperació de la calor d’aprox. el 95%.
• Estalvi energètic encara més gran amb un
col·lector geotèrmic addicional

Instalació geotèrmica

Estufa de pellets

Estufa llenya

És l’aprofitament de l’energia tèrmica
acumulada sota la superfície de la terra en
zones d’aigua d’alta pressió, sistemes de
vapor o d’aigua calenta.

Són una alternativa de calefacció econòmica i
ecològica ja que el seu funcionament es basa
en la combustió de petits cilindres de fusta
premsada anomenats pellets.

Funciona amb un rendiment excepcional i
amb total seguretat gràcies al seu vidre corbat.

Interacumulador ACS

Calefacció d’aerotèrmia

Interacumulador de sòl amb un serpentí i
resistència elèctrica per a suport a l’aportació
solar.

Calefacció de molt baix consum elèctric a
força de separar l’aire calent / fred exixtente.

Obrir les finestres per ventilar malbarata energia.
Ventilar obrint les finestres és un consum
irresponsable d’energia. Amb Zehnder ComfoAir
Q, aquest sistema pertany al passat. ComfoAir Q
de Zehnder garanteix l’intercanvi de l’aire. Així, es
compleixen les disposicions actuals de la normativa
espanyola pel que fa a ventilació (CTE i RITE).

Higiene i protecció del valor
ComfoAir Q garanteix un aire net i saludable a l’interior de l’habitatge, fins i tot per a persones al·lèrgiques,
gràcies als seus filtres.
El sistema de distribució de l’aire Zehnder ComfoFresh porta l’aire fresc a totes les estances. Alhora, l’aire
usat, humit i contaminat i les olors es transporten cap a l’exterior.
• Filtrat de pols, substàncies nocives, pol·len i insectes de l’aire exterior
• Intercanvi automàtic de l’aire humit i contaminat i amb olors per aire fresc.
ComfoAir Q és una inversió rendible. Els materials de l’habitatge es conserven millor incrementant el
valor de l’immoble.
• Protecció contra la formació de floridura.
• Protecció de l’edifici contra els danys provocats per la humitat.
• Compliment dels futurs estàndards de construcció (consum energètic responsable).
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Acabats
interiors

Portes

Divisions interiors

OPCIONAL

Els envans de distribució són d’un total de 91 mm de gruix, realitzats amb una
estructura de fusta de muntants de 65 × 46 mm, amb aïllament entre les dues cares
cel·lulosa de 65mm de gruix i acabat a les dues cares mitjançant plaques de Pladur
(hidrofugant en banys i cuina).

Porta Roure
Porta interior de fusta massissa de roure de 62,
72 o 82 cm

Utilitzant Pladur a les divisions interiors, s’aconsegueix un acabat modern i net, i
s’augmenta la qualificació ignífuga de l’habitatge, per la mateixa resistència específica del producte.

OPCIONAL
Porta Lacat Blanc

Porta Pi

Porta interior de fusta massissa lacada en color
blanc de 62, 72 o 82 cm

Porta interior de fusta massissa de pi de 62, 72
o 82 cm

Aquesta és una proposta d’estructura.
Les innovacions del sector i del mercat
ens permetran adaptar les novetats al
teu projecte, per tant, aquesta il·lustració
no té valor contractual i es mostra a tall
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Portes
Manetes

Budapest

Montecarlo

Kiev

Mónaco

SPA

Hércules

Marina

Venus

Venus 1T

Sierra

Lidia/Placa

Lidia

Carrera

Alicia

Apolo

La disponibilitat dels diferents models
de manetes depenen en gran part dels
fabricants i distribuïdors, els models que
posem són a tall d’exemple, tot i que la
gran majoria els podem instal·lar sense
problemes, alguns, poden deixar-se de
fabricar i altres de més nous, poden no
aparèixer.

Aina

Porta d’entrada Pasivhaus
La porta d’entrada que instal·lem és de 68 mm amb els
mateixos galzes i juntes que les finestres.
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L I V I N G D E SIGN
C OL L E C T I ON 2 0 1 3
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Eclipse
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Portes

Zeus

Paris

Altea

Manivela Mar

Ana

Modena

Alba

Eva

Lotus

Dintel

Alicia

Eva/Placa

Manetes

Altea/Placa

Táctica/Placa
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Manetes

Manivela Mar latón/Placa

Arena

Sofia/Placa

Mar bronce

Mariola latón latón/Placa

Ana bronce

Duna

Oasis

Roma

Sofia

Mariola bronce/Placa

Táctica

Ana latón

14

Portes

Manivela Mar latón
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Finestres

Persianes

OPCIONAL

El preu no inclou persianes, però oferim de manera opcional quatre tipus de persianes

Persiana motoritzada

Finestres
Totes les finestres que instal·lem, són finestres amb la
certificació Passivhaus, siguin de fusta, PVC o alumini. En
funció del projecte podem disposar de diversos models de
finestra amb variacions en les característiques, els materials
i el coeficient. Les característiques i coeficients variaran en
funció del material, però el resultat final sempre serà d’alta
eficiència i certificades Passivhaus

Screen o store exterior

Portons

Persiana exterior plegable

Persiana exterior enrotllable alacantina

Finestres de Fusta color a escollir lacat o envernissat:
Permeabilitat a l’aire classe 4, segons UNE-EN-12207.
Permeabilitat a l’aire portes i finestres. Transmitància marc
Uf: 1,1W/m²K. Espaiador: Swisspacer V, PSI: 0.032w/mk.
Transmitància vidre: Ug=1,1W/m²K i g-value=0,53
Factor solar del vidre tipus “Guardian Clima Guard Premium
4+4 Sota emissiu-16-3 +3 argó 90%”. Estanquitat a l’Aigua
classe 9A i resistència a la càrrega de vent classe C5.
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Bany

Lavabos

Enrajolat a l’interior de la dutxa o banyera amb tres colors a escollir.
Canonades de PVC fins a arqueta sifònica registrable prefabricada.
Opcional: instal·lació de mampara de dutxa i / o enrajolat de tot el bany.
La composició del bany que incloem en els preu és de lavabo de sobreencimera amb moble inferior
de fusta de 80X40cm, vàter i dutxa/banyera. Inclou aixetes i no inclou ni mampara ni mirall.

Inodors
inodor The Gap suspès
Pack inodor suspès compost per tassa Rimless
suspesa amb sortida horitzontal, fixacions ocultes i tapa i seient. Per a la seva instal·lació cal
completar el pack amb un sistema d’instal·lació
Roca compatible.Inclou cisterna de doble descàrrega de 3 i 6 litres.

Divetia

Hall

Happening

Lavabo marca Roca, de porcellana col·locat
sobre encimera. Longitud: 750 mm. Amplada:
440 mm. Alçada: 150 mm. Color: Blanc. Colors
opcionals: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Lavabo de porcellana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 520 mm. Amplada: 440
mm. Alçada: 125 mm. Color: Blanc. Colors
opcionals: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Solidesa i funcionalitat es donen la mà en
aquesta col·lecció. Les línies rectes, bàsiques i
elegants predominen en una aposta per peces
versàtils, àgils i pràctiques, que s’integren
perfectament en cada espai i el vesteixen
d’una personalitat jove i urbana.

Basada en formes mínimes que s’adapta a
la perfecció i que dóna resposta als reptes
que plantegen els interiors actuals. Formes
i traços en els quals preval l’imprescindible
per aconseguir la màxima adaptabilitat que
només aporta avantatges funcionals sense
renunciar al disseny.

Lavabo de porcellana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 580 mm. Amplada: 490
mm. Alçada: 155 mm. Color: Blanc. Colors
opcionals: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.
Ramon Benedito ofereix una col·lecció
formalment molt apurada. Manté les
estructures clàssiques dels diferents elements
del bany però amb una nova mirada. Les
peces són compactes amb formes que
busquen l’essencial. La seva senzillesa crea
un espai diàfan que aposta per l’amplitud
del bany com a base del seu caràcter i
funcionalitat.

Bol

Terra

Fontana

Lavabo de porcellana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 420 mm. Amplada: 420
mm. Alçada: 230 mm. Color: Blanc. Colors
opcionals: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT,
Argenta.

Lavabo de porcellana marca Roca de sobre
encimera. Longitud: 390 mm. Amplada: 390
mm. Alçada: 150 mm. Color: Blanc.

Lavabo de porcellana marca Roca de sobre
encimera.
Longitud: 600 mm. Amplada: 480 mm. Alçada:
145 mm. Color: Blanc. Colors opcionals: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Aquesta col·lecció aporta un estil compacte i
funcional. La seva àmplia gamma permet optimitzar qualsevol espai de bany. Les seves línies
modernes i elegants la converteixen en una
decisió intel·ligent.

Inodoro Roca The Gap Compacto Plus
Inodor Gap compacte de doble descàrrega 4.5 /
3L.
Dissenyada per Antonio Bullo, aquesta col·lecció
aporta un estil compacte i funcional. La seva
àmplia gamma permet optimitzar qualsevol
espai de bany. Les seves línies modernes i elegants la converteixen en una decisió intel·ligent.
Ha obtingut quatre medalles d’or en el Concurs
Internacional de Ceràmica de Faenza i dos premis Design Plus a l’ISH de Frankfurt.

Aquesta col·lecció és la proposta estilística
en la qual la calidesa i la serenitat creen un
conjunt sòlid i singular inspirat en l’equilibri i
la distinció de les formes geomètriques.

La senzillesa marca estil a través de línies
pures i simples perfectament integrades en
l’ambient. Un conjunt elegant, fresc i versàtil
on el disseny és la resposta a les necessitats
de confort, comoditat i personalitat a través de
depurades formes corbes

Aquesta col·lecció ens trasllada, a través d’un
concepte minimalista i actual, al record d’un
evocador passat. Un pont entre el passat i el
futur en peces de línies depurades, càlides i
fresques.
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Bany
Aixetes

01 Grohe Eurosmart: Contemporani, noves línies harmonioses i estètica convencional. Sinònim de confort i durabilitat. 02 Grohe Erostyle: forma inclinada cap endavant,
una palanca corbada i uns contorns estructurats dissenyats perquè encaixi en l’arquitectura més dinàmica. 03 OPCIONAL (no inclòs en el preu) Grohe Eurocube: tendències d’avantguarda i formes geomètriques. 04 OPCIONAL (no inclòs en el preu) Grohe
Essence: estudia la puresa de les formes cilíndriques, el que reflecteix l’estil modern
dels interiors Cosmopolites 05 OPCIONAL (no inclòs en el preu) Grohe Essence New:
Grohe Essence New: disseny nítid, clar i visualment atractiu 06 OPCIONAL (no inclòs en el
preu) pot triar aixetes al seu gust, com ara: Grohe Allure Brilliant.

01 Grohe Eurosmart

02 Grohe Eurosmart New L

04 Grohe Essence

03 Grohe Eurocube

OPCIONAL

05 Grohe Essence New

OPCIONAL

OPCIONAL

06 Grohe Allure Brilliant

OPCIONAL

20

MEM ÒR IA DE QUAL ITATS
PA P IK CA SES PA SSIV ES 2 0 2 1

ME MÒRI A DE Q UALI TATS
PAP IK CASE S PASSIVE S 2021

21

Roure Nevada
Gamma Premium.

Roure Nebraska
Gamma Nautic

Paviment

OPCIONAL

Parquet sintètic AC4 de gamma alta.

Roure Limburg Graphite

Col·loquem parquet sintètic AC4 de gamma alta, un parquet d’alta qualitat. Sigui quin
sigui el model o el color, el parquet que instal·lem és sempre de gamma alta, permetent així que escolliu el parquet que més s’adequa als vostres gustos i al vostre
projecte. En aquesta memòria us exposem algunes de les possibilitats a manera
d’exemple.
*El preu que es cobrarà és el preu de tarifa. Aquest preu inclou sòcol i col·locació.

Gamma PLUS.
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Altres paviments
Podem instal·lar qualseovol tipus de paviment
per a fer realitat el vostre projecte.
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Cuina

Encimera de Fusta
Col·locació de taulell de fusta massissa.

Els nostres projectes inclouen cuina de mobles alts i baixos amb portes de post-format i interiors de melamina
llises. A la cuina no hi ha enrajolat, es col·loca la encimera sobre la paret 60 cm, fins als mobles/campana.
Instal·lació d’aigua i electricitat per rentavaixelles i rentadora. Durant el disseny definirem la composició exacta de
la cuina perquè aquesta s’adapti al gust del client. A continuació especifiquem quins elements estan inclosos en el
preu i quins elements s’han d’escollir a banda.
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Encimera de Silestone o marbre

OPCIONAL

Oferim la possibilitat opcional (no inclosa en
el preu) d’Instal·lar un taulell de silestone o
marbre del color desitjat.

Encimera sintètica
Col·locació de encimera sintètica amb color o
acabat a escollir.
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Pintura
Detalls de cuina
Coneix els detalls de la nostra proposta d’acabats per a
la cuina. Tot és personalitzable, ens adaptem als canvis
que proposi el client.

Aigüera
Aigüera de dues piques, sense escorredor, d’un
total de 80 cm (40cm + 40cm)

OPCIONAL
Forn, Fogons i electrodomèstics.
El nostre preu no inclou cap tipus
d’electrodomèstic que han de ser escollits
al gust per cada client, i nosaltres ens
encarregarem de que aquests s’integrin a la
cuina projectada.

OPCIONAL

Blanc eco
Oferim un acabat amb pintura ecològica
color blanc.

OPCIONAL
Campana extractora
Per defecte no proposem una campana extractora concreta i per tant, aquesta no està inclosa en
el preu.
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Escull el teu color
De manera opcional pintem l’interior amb la
pintura i el color que vulguis.

ME MÒRI A DE Q UALI TATS
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Extres

Construïm la teva casa, i per això personalitzem fins a l’últim detall adaptant-nos a
les teves necessitats. En aquesta memòria de qualitats pots trobar moltes opcions de
personalització del projecte, tot i això volem obrir la porta a a qualsevol opció.

01

02

03

04

Papik Cases Passives

Annexos
*

05

Instal·lació d’energies reovables: L’altíssima eficiència energètica de les nostres
cases faciliten la opció de construïr cases autònomes, sense connexió a la xarxa
elèctrica. 05 Renders: Per poder veure com quedarà el resultat de la casa tant
a nivel exterior com interior, s’ofereixen diferents representacions virtuals que
ajuden a entendre la volumetría de l’espai abans que s’hagi construit. 06 La teva
idea: Estem oberts a afegir al teu projecte allò que desitgis.
MEM ÒR IA DE QUAL ITATS
PA P IK CA SES PA SSIV ES 2 0 2 1

01

Zhender ComfoAir Q

02

Terres Classen

06

01 Mobiliari interior: construïm tot el mobiliari interior a mida perquè entris a
viure a casa teva tal com l’has ideat. 02 Sistema domòtica: monitoritza i controla el consum, la seguretat i el comportament de casa teva. 03 Recuperació
d’agües grises: Instal·lació d’un sistema de reutilització de les aigües grises. 04
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Annexem diversos catàlegs dels productes
que incloem als nostres projectes.

www.papik.cat
info@papik.cat
93 590 60 74
Carrer Sort, 34
08172 Sant Cugat del Vallès

Data d’actualització: 22/03/2021

ME MÒRI A DE Q UALI TATS
PAP IK CASE S PASSIVE S 2021

29

