confort

Solucions decoratives,
tèrmiques i acústiques.

Confort
aïllament
i qualitat
“Cada projecte d'interiorisme necessita
dotar-se de la millor solució tècnica i
constructiva per a poder aconseguir el
nivell necessari de confort acústic.”
Per a poder donar servei a arquitectes,
estudis d'interiorisme i decoració, ITISA
ha creat el departament aQstic confort,
especialitzat en oferir una gran varietat
de solucions tècniques i constructives, on
la funcionalitat, l'eficiència i el disseny
van lligats.
Mitjançant el seu propi departament
tècnic, aQstic confort realitza l'estudi
acústic de cada projecte per a poder
assessorar i oferir la millor solució
tècnica amb el producte més adequat
per a cada cas.
L'arquitectura moderna consisteix entre
altres coses a trobar l'equilibri entre
disseny i funcionalitat.
Es posa especial èmfasi en els
requeriments emocionals de l'usuari i
amb la interacció entre les persones i
l'entorn.
aQstic confort proporciona una
grandíssima varietat de solucions, des de
nivell tècnic a través de la seva
enginyeria fins al propi subministrament
del material més adequat per a cada
projecte.
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El so és qualsevol fenomen que
involucri la propagació d'ones
mecàniques (siguin audibles o no),
generalment a través d'un fluid (o
un altre mitjà elàstic) que estigui
generant el moviment vibratori d'un
cos.

A causa de la predominant presència de
materials de construcció amb escassa
capacitat d'absorció acústica, els sons
generats per una o més fonts, poden crear
l'efecte de reverberació (ressò) causant un
conseqüent augment del nivell sonor
(decibel).

El so humanament audible
consisteix en ones sonores i ones
acústiques que es produeixen quan
les oscil·lacions de la pressió de
l'aire, són convertides en ones
mecàniques en l'oïda humana i
percebudes pel cervell.

En tals condicions comunicar es fa cansat i
el volum serà més alt del necessari deixant
als usuaris una desagradable sensació de
cansament.

“La reverberació, segons
el Document Bàsic de
Protecció enfront del
Soroll, hauria de ser en
tots els casos menor
a un segon”

Millorar les condicions d'habitabilitat dels
ambients des del punt de vista de les
prestacions acústiques s'ha convertit en
una exigència cada vegada més sentida.
Un correcte disseny dels locals deu
necessàriament dirigir l'atenció als
materials d'acabat, els quals han
d'assegurar una adequada absorció
acústica en relació a l'activitat de
destinació.
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4.

1. Energia incident
2. Energia reflectida
3. Energia absorbida
4. Energia transmesa
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Seguint les vigents
normatives acústiques
més rigoroses, podem
assegurar una altíssima
qualitat de resultats.

α3

La Directiva Europea, la Llei del Soroll,
les lleis autonòmiques i les
ordenances, el Document Bàsic-HR de
protecció enfront del soroll del Nou
Codi Tècnic (aprovat recentment), són
exemples actuals de l'important
moviment i impuls legislatiu en el
camp de l'acústica. Ha arribat el
moment de controlar l'emissió del
soroll, de controlar l'aïllament de les
edificacions, de controlar la qualitat
acústica dels espais i de reduir els
nivells de contaminació sonora per a
garantir una qualitat acústica als
ciutadans.

2.

coeficient d'absorció

L'augment de la qualitat de vida, la
nova legislació en el camp de l'acústica
i la sensibilització del ciutadà enfront
del soroll impulsen cada vegada més la
demanda de formació especialitzada i
professional per al seu estudi i control.

3.

freqüència (Hz)

Els resultats d'aplicar un bon sistema
acústic poden marcar la diferència a nivell
de confort, eficiència i qualitat.

04

Controlem
el so

confort

Sostres metàl·lics decoratius
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· Malles metàl·liques
· Plafons lluminosos

Absorbents acústics
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· Baffles
· Murals

· Plafons divisoris

Sostres de tela tibada
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· Absorbents

· Climatitzats

Sistemes de plaques

· Plaques de guix laminat
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· Metàl·liques enregistrables

“La nostra missió:
La cerca del confort acústic i
climàtic al costat de
l'eﬁciència i el disseny.”
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Sistemes de malles
metàl·liques
Sostres, recobriments i... creativitat!

Una solució extremadament versàtil on
arquitectònicament es podrà jugar a
nivell tècnic i creatiu.
Depenent del disseny de la malla
triada, així com la posició en què
finalment es col·loqui, el resultat pot
ser extremadament transparent o bé
pràcticament opac. Una solució
adaptable a cada necessitat i sobretot
molt variable per a donar curs a la
creativitat.

Materials

Alumini
Acer
Acer inoxidable
Coure

Estètica i funcionalitat
Infinites configuracions i llibertat al
costat d'extraordinàries propietats
acústiques i gran estabilitat
estructural amb llarga vida sense
pèrdua de qualitat.
Es pot combinar amb llums així com
llums indirectes, on l'arquitecte /
interiorista podrà jugar lliurement per
a crear l'ambient desitjat.

Acabats

Lacatge (RAL)
Natural
Anoditzada
Galvanització

Sistemes de malles metàl·liques

Els sistemes de malles metàl·liques són
la millor solució per a poder adaptar-se
als projectes més exigents.

Distribuïdors acreditats de:
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Varietat
inﬁnita

“Fes volar la teva
imaginació”

Llibertat per a crear
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Sistemes de malles metàl·liques

La gran varietat d'opcions que
s'ofereix en el camp dels sistemes de
malles metàl·liques, fa que aquesta
solució siga una de les més lliures i
creatives per a solucionar aspectes
tècnics acústics. Més que solucionar, a
nosaltres ens agrada dir crear, ja que
amb les malles, l'arquitecte o
interiorista / decorador pot deixar
anar la seva imaginació per a
aconseguir que aquest element, sigui
un element més del concepte.
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Absorbents
acústics

Eﬁciència
decorativa

Baffles, plafons i separadors

Aquest sistema és molt indicat en
els projectes en què no es vol
mantindre estructures vistes,
sostres amb voltes o simplement
conservar textures.

“Un element
arquitectònic
especial”.
Mitjançant el sistema de baffles o
plafons acústics, l'arquitecte o
interiorista podrà jugar amb
aquest element per a integrar-lo
de manera subtil o bé donar-li un
protagonisme rellevant.
Panells suspesos en horitzontal o
bé en vertical, formes
geomètriques de diferents
grandàries, amb llum integrada,
etc.
Un sistema tan flexible
formalment com efectiu, reduint
la reverberació i atenuant el so de
manera eficaç i sense necessitat
de fer grans obres.

Ja siguen espais grans o petits,
sales de conferències, aules
didàctiques, biblioteques,
restaurants i bars, sales d'esport i
gimnasos, hospitals, estudis
mèdics, negocis, empreses i
oficines, el confort acústic i
lluminós és adaptable a cada
ambient gràcies a la màxima
versatilitat del producte podent
agafar, si es desitja, un
protagonisme decoratiu.

Formes i colors

Es disposa d'una extensíssima
varietat de formes, materials,
mesures i colors per a poder
crear l'ambient necessari.
L'arquitecte o interiorista /
decorador podrà jugar d'acord
amb el disseny de l'espai amb
la varietat de solucions que
ens brinda aquest sistema.
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Absorbents acústics

Distribuïdors acreditats de:
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Estètica i
acústica

La combinació dels dos elements pot
ser una solució en espais de gran
necessitat d'absorció i la integració de
plafons en el mobiliari també és una
opció, així com elements
independents.

Ràpid, net i efectiu

Absorbents acústics

Sense necessitat de fer grans reformes, els sistemes
de baffles i panells, es poden instal·lar de manera
ràpida i neta.
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Disseny i
climatització

Climatització
Control de temperatura i humitat

Disseny i instal·lació de sistemes de
climatització per a diferents
aplicacions.
Executem treballs de disseny i
instal·lació de sistemes de
climatització per a diferents
aplicacions comercials/residencials.
En funció als requeriments
constructius del client proposem
solucions específiques que cobreixin
les necessitats tèrmiques. Hem
desenvolupat projectes de diversa
índole que van des d'instal·lacions de
confort per a personal d'Oficina fins
a climatització de la llar:

· Mínim consum energètic durant tot
el temps de funcionament de la
instal·lació.
· Control precís de condicions de
temperatura i humitat relativa.
· Compliment dels temps d'execució i
lliurament de la instal·lació.
· Mínim cost de manteniment.
· Compliment dels requeriments
estètics exigits.

Llibertat total de disseny
Gràcies a l'àmplia oferta de aQstic
confort, podrà crear espais amb total
llibertat de disseny obtenint resultats
d'alta qualitat en control del clima i la
humitat de les estades.

Climatització

“Solucions de
climatització i
control d'humitat”
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Plaques de guix laminat i
sostres enregistrables

Novetats en un
sector conegut

Aïllants acústics i decoratius

Les solucions en plaques de guix
laminat han evolucionat d'una forma
vertiginosa en els últims anys.
Tant a nivell acústic com decoratiu i la
rapidesa en la seva execució
comparada amb sistemes més
tradicionals de construcció, fan de les
plaques de guix laminat un sistema
constructiu molt eficient, tècnic,
lleuger i decoratiu.

“Redescobreix
el que ja pensaves
que coneixies”.

L'elevada densitat de les plaques de
guix laminat, unida al seu baix gruix i
a la seva flexibilitat fa que el seu
comportament enfront del so es
realitzi d'una banda com a membrana
i per un altre atorgant una important
massa dels sistemes que compon, per
a aconseguir que aquests amb el seu
comportament “Massa - Ressort Massa”, aconsegueixin alts nivells
d'aïllament acústic.

Distribuïdors acreditats de:
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Creativitat

Plaques d'algeps laminat i sostres enregistrables

Els usos i aplicacions són infinites i es
pot trobar un sistema específic per a
cada necessitat.

La llibertat i flexibilitat
d'aquests sistemes
permeten a l'arquitecte o
dissenyador d'interiors
una gran varietat de
solucions per a poder
crear l'ambient necessari.
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