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sostenibilitat
Creiem en la



Una nova forma de dissenyar i construir 

les nostres promocions donant prioritat 

al confort, la innovació i millora contínua 

dels processos, que fan que els nostres 

edificis incorporin les millors tecnolo-

gies disponibles en eficiència energètica 

existents al mercat.

sostenibilitat
Creiem en la

Implicació 
i responsabilitat

Disseny passiu
Energies renovables
Sistemes eficients



Plaques solars

Millor aïllament tèrmic
i acústic

en façana i coberta

Ventilació mecànica
controlada

Sistemes de
climatització d’alta

eficiència
A   A+  A++

Disseny i materials
ecosostenibles

Absència de sistemes
d’energia renovable

Deficient aïllament 
tèrmic i acústic

Ventilació deficient
que provoca
humitats i condensació

Sistemes de
climatització poc
eficients

Disseny i materials
no eficients

HABITATGE 
ENERGÈTICAMENT
NO EFICIENT

A Vertix tenim com a objectiu a les nostres promocions aconseguir una alta qualificació energètica que 

es tradueixi en beneficis pels nostres clients.

 25 ºC

HABITATGE
ENERGÈTICAMENT

EFICIENT

32 ºC

40 ºC

28 ºC

Baix consum
energètic

Elevat 
consum
energètic

Qualificació energètica

50 ºC



Llums led o de baix consum.

Detectors de presència i/o polsadors temporitzats per 
escala i vestíbuls.

Aire condicionat* per bomba de calor INVERTER
classificació energètica A++ per la refrigeració i A+ per 

la calefacció.

Aixetes d’aigua calenta per rentadora 
i rentavaixelles.

Aixetes de baix cabal amb airejadors.

Cisternes de doble descàrrega als banys.

Plaques solars per obtenció de part de l´aigua calenta 
de forma gratuïta.

Instal·lació completa d'aprofitament d'aigües pluvials 
de coberta per al reg i neteja de zones comunitàries.*

Instal·lació completa d'aigües grises per a ús en 
cisternes de vàters.*

Calderes de condensació per generar aigua calenta i 
calefacció, amb classificació energètica classe A, 

per un menor consum de combustible i emissions de 
CO i CO2.

Sistemes innovadors com l´aerotermia, un sistema  
renovable, ecològic i respectuós amb el medi ambient.*

Gestió de residus a les obres.

Previsió de càrrega per cotxe elèctric.

Augment dels gruixos d’aïllament en façana i coberta i tractament 
acústic de les mitgeres i forjats dels habitatges.

Vidres dobles amb ATR (aïllament tèrmic reforçat)
que impedeixen la pèrdua de calor a l´hivern i l’entrada a l´estiu.

Fusteria d´alumini amb trencament de pont tèrmic amb 
alts nivells d´estanquitat.

Persianes enrotllables amb aïllament tèrmic i acústic al seu interior.

Sistema de microventilació a fusteria d´alumini i 
extracció en interior per banys i cuines.

Compromesos amb tu i amb el medi ambient

Estalvi a les teves factures

*Segons projecte

*Segons projecte



Un habitatge ecoeficient és una llar més confortable
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