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EQUIPAMENTS
URBANS
Els espais que connecten a les persones
Els equipaments urbans són importants per a les ciutats com a part de la
creació d'un espai comú i públic, permetent la construcció de la ciutat i la
ciutadania.
És una àrea d'actuació predominant de Vidresif, que ha intervingut amb els seus vidres
de grans dimensions en una gran quantitat d'espais públics i equipaments destinats al
funcionament de la ciutat en diferents àmbits: educació, cultura, salut, comerç, transport,
esport, administració... D'aquesta manera, el seu treball al costat
de professionals del sector de la construcció, ha aportat positivament
al desenvolupament social i econòmic de les ciutats
i al benestar de la comunitat.

SOLUCIONS TÈCNIQUES EN VIDRE

E S PECIA L VID R ESIF

EQ U IPAM ENTS UR BA NS

ESTACIÓ NACIONAL
D'AUTOBUSOS
D'ANDORRA
Aquesta estació d'autobusos és un referent turístic i el principal punt d'entrada i sortida de transport públic a
nivell internacional.
Vidrio utilizado:
S'han fabricat grans vidrieres que aporten llum natural a les instal·lacions, a més de vidres de seguretat
que protegeixen de cops, possibles danys, intents de
vandalisme, etc.
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CIUTAT DE LA
JUSTÍCIA A
MÚRCIA
Aquestes oﬁcines judicials s'han convertit
en un referent de la zona, i destaquen per
les seves espectaculars instal•lacions en
què el vidre és el protagonista.
Vidre utilitzat:
El vidre s'ha treballat per oferir un joc de llums,
formes i textures que li aporten majestuositat. A més,
s'han dotat les grans vidrieres de protecció solar per
controlar la penetració de llum natural i l'estalvi
econòmic i de recursos.
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PONT
DE VIDRE
A ANDORRA
Aquest pont de vidre s'ha construït
sobre de la concorreguda Carretera
General núm. 1 a Andorra, que
requeria d'un pas per evitar riscos als
vianants a l'hora de creuar-la.
Vidre utilitzat:
Es tracta d'una estructura totalment de vidre per la
qual es requerien vidres temperats i laminats de
seguretat i resistents al pes.
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FINESTRELLES
SHOPPING CENTRE
NOU CENTRE COMERCIAL INAUGURAT AL 2019

Un espectacular centre comercial a Esplugues de Llobregat (Barcelona) que
ha promogut i fomentat el comerç
local, i ha impulsat la sostenibilitat i el
respecte per l'entorn a les seves instal·lacions i en tot el procés d'obra.
Vidre utilitzat:
Els objectius d'aquest centre eren aconseguir un extra
en seguretat, amb vidres especialment resistents i de
llarga durada; a més de l'ús de vidre baix emissiu que reforcés la idea d'espai respectuós amb el medi ambient.
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VIDRES TÈCNICS DE
GRANS DIMENSIONS:

CA D A NE CE S S ITAT RE QUEREI X LA M I LLO R SO LUCI Ó

Vidresif pot respondre a qualsevol requeriment en equipaments urbanístics, ja que compta amb equipaments urbanístics, ja que compta amb diversos
Ideal per a zones amb gran exposició solar i que proporciona el
control total sobre la il·luminació que entra en l'espai.
vidres de baixa emissivitat que ofereix aïllament
tèrmic i protecció.
per a zones de gran concurrència, el màxim aïllament
acústic per a la teva tranquil·litat i confort.
A més d'altres models com:
TSIF/LSIF Protecció I seguretat
VIDRESIF Aïllament tèrmic
TOTALSIF Per a una protecció total
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ON

SOLUCIONS TÈCNIQUES EN VIDRE

POWERON

VIDRE TRANSPARENT

POWEROFF

VIDRE TRANSLÚCID

CANVIEM
LA TEVA PERSPECTIVA
Espais avantguardistes, versàtils i multifuncionals,
gràcies al nostre últim model ONSIF.
Gràcies a la composició d'un vidre laminat amb una pel·lícula de cristalls
líquids de polímers dispersats (PDLC) intercalada entre dues fulles de vidre
extraclar, que permet canviar l'aparença del vidre: amb un simple corrent
elèctric, l'estat del vidre canvia de translúcid a transparent.
El corrent elèctric passa a través de la capa intermèdia PDLC, que alinea
els cristalls microscòpics transformant l'estat del vidre translúcid en
transparent, permetent així una total i clara visió a través del vidre, o un
espai privat sense necessitat de cortines o altres elements.

Vidresif treballa al costat dels d'arquitectes i industrials,
que conﬁen en la qualitat i professionalitat de l'empresa per
intervenir en equipaments urbans amb un paper fonamental en el territori.
L'objectiu de Vidresif és oferir les màximes prestacions en cadascun dels seus
projectes i promoure el correcte ús dels espais
amb un alt valor estètic i funcional.
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