
MEMÒRIA DE QUALITATS
Presentació



Kub’s és una forma 
de pensar, de construir 
i de crear cases.

Kub’s by Kit’s
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Casa Kub’s base

Totes les cases Kub’s parteixen d’estàndards alts de qualitat i tenen com a 
objectiu trobar l’equilibri entre la funcionalitat necessària per viure dia a dia, 
el confort dels materials escollits per gaudir de benestar i comoditat, i el valor 
estètic que el disseny aporta donant caràcter i marcant la diferència. 

La valoració econòmica ha estat realitzada acord amb els acabats i materials 
llistats a continuació. En el cas que es desitgi personalitzar algún acabat o 
material serà necessaria una nova valoració.
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Fonamentació superficial a base de formigó armat, 
calculada i adaptada a les condicions del terreny 
establertes per l’estudi geotècnic que cal realitzar 
abans d’iniciar la fase de disseny. Degut a la 
dependència amb l’estudi geotècnic per determinar 
les característiques d’aquesta, l’import no queda 
inclòs en la valoració econòmica. 

COBERTA

Recolzada sobre l’estructura resistent de bigues 
metàl·liques es col·loca la coberta. El sistema 
constructiu utilitzat és el d’una coberta tipus DECK, 
plana, lleugera i no transitable amb formació 
de pendents, aïllament tèrmic i membrana 
impermeable. L’acabat el proporcionen les graves 
que es col·loquen com a última capa de recobriment. 
Aquestes aïllen acústicament i absorbeixen la 
radiació solar i no permeten d’aquesta manera que la 
transmissió a la base de la coberta sigui directa.
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ESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL

La construcció metàl·lica prefabricada a mida ens 
permet reduir el temps de construcció.

El sistema estructural està desenvolupat per un 
enginyer calculista estructural i consta de perfils 
simples tipus HEB i IPE d’acer laminat S275 JR 
amb un tractament d’acabat anticorrosiu i unions 
soldades. Formigonant sobre la xapa col·laborant 
col·locada sobre l’entramat de bigues d’acer 
longitudinals i transversals tipus IPE disposades a la 
cota inferior s’aconsegueix la resistència i rigidesa 
adequades del forjat.

Tots els elements estructurals del projecte reben 
supervisió i un exhaustiu control per part del 
cap de producció, però, per altra banda, també 
es certifiquen per entitats i laboratoris externs 
homologats per la indústria del sector.
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EXTERIORS

El tancament de façana es realitza amb panells 
multicapa de ciment, fibres i guix d’alta resistència 
als impactes i humitat, subestructura metàl·lica 
autoportant i nucli interior de llana mineral. Aquest 
material garanteix una continuïtat oferint altes 
prestacions tant d’aïllament tèrmic com acústic. 

L’acabat exterior de la façana es realitza amb un 
revestiment continu tipus morter acrílic de color 
a determinar segons el disseny. Aquests tipus de 
morters donen un acabat homogeni i resistent a les 
inclemències del temps i se’n pot personalitzar el 
grau de texturat. 

Les obertures exteriors son de 2,40m sense 
persianes.
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ENVANS

La compartimentació interior es resol amb obra 
seca: sistema de plaques de cartró-guix fixades 
sobre una subestructura metàl·lica amb aïllament 
acústic interior i reforços puntuals on calgui fixar 
elements suspesos.
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EXTERIORS

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

FAÇANA

1 ACABAT DE FAÇANA - Morter acrílic * 

TANCAMENTS I PORTES

2
TANCAMENTS  - Perfileria amb sistema de trencament de pont tèrmic i 
doble junta d’estanqueïtat de PVC *

3 MANETES BATENTS - Maneta recta *

4 PORTA D’ENTRADA  - PVC amb seguretat de 3 punts *

5 TIRADOR PORTA D’ENTRADA  - Tubular negre de 1,2m i secció 25x25mm*

6 PORTA SECCIONAL DE GARATGE - KEY AUTOMATION amb panell 
monocasc acanelat central de 20mm amb sistema antipinçament; color a 
escollir segons catàleg  *

*Color i texturitzat a triar segons gamma de colors estandards.

2

4 5

6

3

1
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VIDRES, VINILS I ENFOSQUIDORS

1
VIDRES TRANSPARENTS  - Amb càmara d’aire  i amb làmina amb 
tractament baix emissiu

2 ACABAT SORREJAT  - En banys

3 ENFOSQUIDORS INTERIORS - Cortines plisades amb guia en habitacions*

ALTRES

4 GRAVES A COBERTA 

5 CORONAMENTS DE FAÇANA - Metàl·lics en forma de L esmaltats *

6
APLICS EXTERIOR - 2 uts en façana d’accés - CELLER Aplic exterior 
horitzontal en acabat gris antracita* 

7 PAVIMENT EN PORXOS - Gres porcelànic model Planet de PERONDA amb 
format 90x90 acabat antilliscant. Color a escollir segons catàleg.

GESTIÓ I EXECUCIÓ ESCOMESES - Fins al limit de la parcel·la

EXTERIORS

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

*Color i texturitzat a triar segons gamma de colors estandards.

2
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FUSTERIES INTERIORS

En els habitatges Kub’s s’utilitzen obertures amb 
bastiments i fulles batents de 2,10m d’altura lliure.

Les nostres portes interiors són d’alta qualitat, 
resistents i duraderores mitjançant fulles de DM 
acabat lacat o bé de rexapat de xapes de fusta 
natural. Totes elles ofereixen una llum de porta 
de 80cm com a mínim per donar amplitud en el 
pas i evitar barreres arquitectòniques. Les portes 
abatibles o practicables inclouen maneta, ferratges 
d’inoxidable, tapetes i topall.
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FUSTERIES INTERIORS

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

FUSTERIES INTERIORS

1 PORTES BATENT 210X80cm - Lacades color RAL 9016

2 MANETA - Model Bàsic d’acer inoxidable.

3 TOPALL -  Acer inoxidable amb goma negre 18x24mm.

2

31
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Les cases Kub’s prioritzen que els clients se sentin 
a gust, no només amb el que veuen sinó també en 
com ho senten. Per això, apostem pel confort que 
ens proporciona el paviment de parquet laminat, que 
aporta calidesa, aïllament al soroll d’impacte i no té 
manteniment. 

A més a més, el parquet laminat de fusta és 
totalment personalitzable ja que, ofereix una àmplia 
gama d’acabats que ens permet trobar el més adient 
a cada client. 

En general, els acabats dels paraments verticals 
de l’habitatge són acabats amb pintura plàstica 
en envans i trasdossats i esmalt a l’aigua en zones 
humides. 

Pel que fa als porxos coberts sota els mòduls, 
apostem per paviment de gres porcel·lànic d’alta 
qualitat i resistència acord amb el disseny global de 
l’habitatge.
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PAVIMENTS I PINTURA

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 
 

PAVIMENTS I PINTURA

1 PARQUET LAMINAT - ARKOMEX d’aspecte roure natural i tipus AC5; lames 
de 1845 x 244 x 10mm amb 4 cantells viselats; gamma X-TREME T.PLUS *

2 SÒCOL - Poliestirè alta densitat pintat WD2 de NMC IBERICA de 70x15mm* 

3 PINTURA PLÀSTICA - Envans i trasdossats - Color Blanc NCS 500N*

3 PINTURA ESMALT A L’AIGUA - En zones humides - Color Blanc NCS 500N*

4 GRES PORCEL·LÀNIC - Sota espais exteriors coberts (en els mòduls) 
Gres porcelànic model Planet de PERONDA amb format 90x90 acabat 
antilliscant. Color a escollir segons catàleg.

42

1 3

*Color i texturitzat a triar segons gamma de colors estandards.
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BANYS

A Kub’s entenem els banys com una estança més de 
la llar i els hi donem la importància que es mereixen. 
Estances totalment equipades amb mobiliari i 
sanitaris de línies minimalistes i acabats actuals.

La peça de lavabo es presenta integrada al moble 
que ofereix espai d’emmagatzematge. El plat de 
dutxa de resina i totalment minimalista s’acompanya 
d’una mampara de vidre fix. El vàter de porcellana 
vitrificada de color blanc és de tanc baix sempre de 
línies depurades que ofereixin una fàcil neteja de 
l’element. Les aixetes amb els quals venen equipats 
els nostres banys són d’alta qualitat, altament 
còmodes i funcionals i presenten un disseny 
atemporal i línies clares.

Els paraments verticals més susceptibles a la 
humitat en zones com els banys estan tractats amb 
esmalt a l’aigua o bé van revestits amb ceràmica 
porcel·lànica.
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BANYS

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

BANYS

PARQUET LAMINAT - ARKOMEX d’aspecte roure natural i tipus AC5; lames 
de 1845 x 244 x 10mm amb 4 cantells viselats; gamma X-TREME T.PLUS *

SÒCOL - Poliestirè alta densitat pintat WD2 de NMC IBERICA de 70x15mm*  

PINTURA ESMALT A L’AIGUA - En parets sense revestiments - Color Blanc 
NCS 500N*

1 REVESTIMENTS DE DUTXA - 90x30cm color blanc acabat mate.

2 WC No suspès -  Inodor de ROCA de porcellana blanca de tanc baix amb 
tapa; model THE GAP SQUARE

3 PACK V ROCA MOBLE DE BANY / LAVABO / MIRALL - 
- Moble Suspès i estratificat  de ROCA de 100cm de llargada, 46 cm de 
fondària i 56,5cm d’alçada; consta de dos calaixos acabat blanc*. 
- PICA lavabo encimera porcel·lànica blanca brillant ROCA
- AIXETA monocomandament Roca
- MIRALL 100x70cm 
- APLIC LED de 6W

4 PLAT DE DUTXA - Compacte amb enbornal aixecat - REF STILLO STONER 
BLANC 190x80 texturitzat Pizarra amb embornal quadrat d’acer inoxidable

5 MAMPÀRA DE DUTXA - REF CONFORT FRONTAL WALK IN 110x6mm

6
KIT DUTXA - Columna termostàtica superficial REF - IMEX AMSTERDAM 
amb acabat cromat*AMSTERDAM amb acabat cromat*

*Color i texturitzat a triar segons gamma de colors estandards.

5 6

2 3

4

1
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CUINA

La casa comercial Santos és sinònim de cuines de 
primera qualitat, resistents, versàtils, ergonòmiques i 
totalment personalitzables, tan a nivell de capacitats 
dels mòduls interiors, com a nivell d’acabats i colors 
dels frontals i laterals, així com amb els tiradors o els 
sistemes d’obertura alternatius. 

A les nostres cases optimitzem l’espai destinat a 
la cuina amb distribucions linials o en forma de L*, 
sempre adaptades a la relació de la cuina amb els 
espais adjacents de sala d’estar i/o menjador.

En quant a les superfícies de treball col•laborem 
amb cases comercials innovadores i actuals com 
Neolith, Silestone o Dekton per oferir els millors 
taulers del mercat, d’alta resistència i durabilitat. 
També podem oferir marbres i granits.

Les cuines de les cases base de Kub’s estan 
equipades amb placa de cocció, forn i campana 
d’extracció d’alta qualificació energètica.

* Les distribucions de cuina considerades a la Memòria de Qualitats no inclouen el 
concepte d’illa, tot i que, es pot valorar de manera addicional a voluntat dels clients. 
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CUINA

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

CUINA

PARQUET LAMINAT - ARKOMEX d’aspecte roure natural i tipus AC5; lames 
de 1845 x 244 x 10mm amb 4 cantells viselats; gamma X-TREME T.PLUS *

PINTURA ESMALT A L’AIGUA - En parets sense revestiments - Color *

1 ACABAT EXTERIOR MOBLES  - SANTOS Plataforma D11 Fine Estratificada 
Elea Blanc Innsbruck*

2 ACABAT INTERIOR MOBLES - SANTOS Estratificat 074 Light Grey

3 FRONTAL DE POSTFORMAT - HPL model Om Clar* - 1,8 cm de gruix

4 SUPERFÍCIE DE TREBALL - Neolith Pietra di Luna 1,2 cm - Cantells polits 
rectes

5 GOLES -  Alumini blanc

6 SÒCOL - Alumini blanc de 6 cm

7 INTERIOR CALAIXOS -  Tipologia de calaix estàndard: 1r calaix amb 
perímetre de laminat de noguera, 2n i 3r en grafè, amb guia inferior, lateral i 
varilla.

8 CAMPANA SOSTRE - Vidre blanc 90cm V.734 REF 3BE296HW Balay

9 FORN - 60 cm, sèrie ACERO, 5 funcions REF 3HB2010X0 Balay

10 PLACA DE COCCIÓ INDUCCIÓ - 60 cm Ø24cm 17 Nivells vidre REF NG. 
3EB864ER BALAY

11 PACK PICA AIXETA -  Pack Andano 500U aixeta no extraible i aiguera d’una 
cubeta grosa REF 520266 Blanc

1

6

3 54

2

7 7

10

11

8 9

*Color i texturitzat a triar segons gamma de colors estandards.
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ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

El grau d’electrificació dels nostres habitatges és 
elevat per adaptar-se a les exigències actuals i 
pensant en possibles ampliacions futures i a nou 
sistemes tecnològics i a nous sistemes tecnològics i 
intel·ligents.

Cada estança demana una il·luminació diferent 
segons el seu ús i cada un dels espais d’un habitatge 
ha d’oferir versatilitat segons el moment o la situació. 
Per això, en el disseny de les cases Kub’s tenim 
molt en compte la distribució dels punts de llum i 
les enceses necessàries per aconseguir aquesta 
capacitat de generar diferents atmosferes en un 
mateix espai, independentment de les lluminàries 
que s’hi acabin col·locant.

Les lluminàries amb les quals van equipades les 
cases Kub’s són “downlights” circulars LED d’alt 
confort visual encastats combinats amb perfils de 
tires LED encastades en estances com la cuina i els 
banys.

Els mecanismes elèctrics que oferim són funcionals, 
minimalistes i totalment integrats cromàticament als 
paraments verticals.
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ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

1
CUINA - Perfil d’alumini i tira LED encastada reseguint forma cuina -  CELER 
TIRA 196LED/M IP20 3000K 24W/M*

2
IL·LUMINACIÓ GENERAL - Downlights encastats rodons - CELER  CELER 
CONFORT VISUAL AVANT 7W 3000K *

3 MECANISMES ELÈCTRICS - SIMON Serie 82*

4 PORTER ELECTRÒNIC- Golmar T-510R - De dues portes (Garatge i peatonal)

*Color i texturitzat a triar segons gamma de colors estandards.

4

1

3

2
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CLIMA

El sistema de climatització que oferim garanteix 
el rang de temperatures necessaries per tal 
d’aconseguir la sensació de confort ambiental 
necessària a l’interior de l’habitatge. Es du a terme 
mitjançant un conjunt d’equips d’aire acondicionat 
multi split de molt bon rendiment, que permet 
aportar tant calor com frescor d’una manera 
homogènia, ràpida i constant a totes les estances de 
la casa. Pel que fa a l’escalfament de l’aigua calenta 
sanitària ACS oferim un sistema format per una 
bomba de calor de tipus monobloc. 

De manera opcional, també podem oferir altres 
sistemes de generació (caldera de gas, aerotèrmia,...) 
així com també altres sistemes de transmissió 
(radiadors, terra radiant,...). 

 

SALA DE MÀQUINES

Espai de servei destinat a l’emmagatzematge 
i connexions necessàries per les màquines 
relacionades amb el clima i l’ACS.
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CLIMA

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

1 2

CLIMA

1 AIGUA CALENTA - Bomba de calor ACS de tipus bibloc

2 CLIMATITZACIÓ - Aire acondicionat Multi Split Anori (Aire fred i calent)
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ESCALA

Les escales de les cases Kub’s amb més d’una 
planta o bé amb garatge subterrani no les tractem 
com un simple espai de connexió. 

Amb dissenys creats a partir de la combinació de 
materials elegants i moderns amb lines minimalistes 
i coherents amb el conjunt de l’habitatge 
aconseguim espais únics i totalment funcionals.
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ESCALA**

La resposta del configurador ha estat donada acord 
amb els següents acabats i equipaments. 

ESCALA

PARQUET LAMINAT - ARKOMEX d’aspecte roure natural i tipus AC5; lames 
de 1845 x 244 x 10mm amb 4 cantells viselats; gamma X-TREME T.PLUS *

1 BARANA INTERIOR ULL ESCALA -  Envà d’obra

1

** Només aplicable en el cas de configurar un habitatge de més d’una planta
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Packs opcionals
Casa Kub’s

Opcionalment, i si com a client estàs interessat en dotar el teu habitatge de més 
prestacions que les que aporta la casa base de Kub’s, t’oferim diferents Packs 
que permeten complementar i millorar encara més la qualitat de la casa en 
diferents aspectes.
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PACK INTERIORISME

Aquesta opció dona un valor afegit al conjunt de casa teva a nivell de disseny i suposa el submi-
nistrament i muntatge de tots els elements que el teu projecte requereix per tenir l’atmosfera que 
marcarà la diferència (electrodomèstics, il·luminació tècnica i làmpades decoratives, i mobiliari 
flotant, és a dir, armaris, taules, cadires, estanteries decoratives, sofà, butaques, alfombres, cor-
tines, etc). Tots ells són elements de disseny, de línies pures i de caràcter atemporal que ajuden 
a aconseguir espais que transmetin calidesa, benestar i confort. El pack conté tres paquets in-
dependents: el paquet Llums, el paquet Electrodomèstics i el paquet mobiliari. Però és especial-
ment amb la contractació de la totalitat del Pack Interiorisme quan es garanteix el resultat més 
òptim del projecte de disseny que et proposem. 

PACK EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La qualificació energètica ens assenyala el comportament energètic de l’habitatge i depèn del 
seu evolvent, el tipus d’instal·lacions o la zona climàtica. És un factor important a tenir en comp-
te no només per estalviar energia i conseqüentment “diners”, sinó també per protegir el medi 
ambient de les emissions de CO2. Aquest pack correspon a l’equipament opcional per comple-
mentar i millorar encara més l’eficiència energètica que caracteritza una casa Kub’s de fabricació 
modular obtenint la qualificació energètica A. Aquesta qualificació significa la millora de l’habita-
bilitat en l’habitatge, la reducció l’impacte ambiental i també del consum d’energia, i en definitiva, 
l’estalvi econòmic.

PACK SMARTHOME

Fusió entre connectivitat i noves tecnologies per millorar i facilitar aspectes fonamentals del teu 
dia a dia. Aquest pack t’aporta l’equipament opcional per poder controlar de la manera més fàcil i 
unificada possible la seguretat a la llar, el control energètic o la gestió d’aplicacions relacionades 
amb l’oci i la salut.



Kub’s és comprar,
construir i viure.

Kub’s by Kit’s
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