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Habitatges ecològics amb 
estructura de fusta 
HOUSE HABITAT construeix cases saludables i 
eficients energèticament, basades en l’arquitectura 
bioclimàtica, amb l’ús de materials ecològics, de 
consum gairebé nul en calefacció i refrigeració, que 
aporten als seus habitants una alta qualitat de vida. 
Dissenys totalment personalitzats i pressupost amb 
tot inclòs (clau en mà). Acabats exteriors i interiors a 
gust del client.

La MISSIÓ de HOUSE HABITAT és oferir SOLUCIONS 
PER VIURE, mitjançant diferents tipus d’habitatges, 
sempre sota el paraigua de l’Ecologia i en un clima 
de confiança i professionalitat absoluta.

Tossa de Mar
Castelldefels
Begues
Rupià
Campins

Altafulla 
Piera
Prats i Sansor 
Roda de Barà

H A B I TATG E S

ARQUITEC TUR A BIOCLIMÀTIC A.  Un nou estil  de 
construcció.  Habitatges sostenibles,  saludables, 
ecològics i  eficients energèticament.
C ASES PASSIVES O DE CONSUM GAIREBÉ NUL.
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Tossa de Mar
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 180m2 en 2 plantes, amb 5 dormitoris
(1 suite), 3 banys, lavabo, saló a doble altura amb llar de foc, 
menjador-cuina oberta, pàrquing per a 3 cotxes i ascensor.

Edifici de consum gairebé nul (26 kWh / M2A)
Qualificació energètica A

Façana morter de silicat i pedra de pedrera propera
Aïllament cel·lulosa reciclada

Pintures amb pigments naturals
Sistema Renovació d’aire amb recuperador d’energia

Instal·lació elèctrica biocompatible
Aerotermia per a ACS

Persianes graduables automatitzades
Recollida d’aigües pluvials

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Castelldefels
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 170m2, amb 4 dormitoris, 2 banys, saló a 
doble altura, cuina office, estudi i cambra d’instal·lacions.

Façana ventilada amb sidding (sense manteniment)
Sostre sanitari amb bigues de fusta

Aïllament cel·lulosa
Finestres alumini amb RPT i persianes motoritzades

Bigues vistes saló
Caldera aerotermia per a ACS

Sistema Renovació aire amb recuperador d’energia

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Disseny bioclimàtic, estudi geobiològic i seguint 
paràmetres del Feng Shui tradicional

Façana morter de silicat sobre placa de suro
Aïllament cotó reciclat

Pintures amb pigments naturals
Sistema Renovació d’aire amb recuperador d’energia

Instal·lació elèctrica biocompatible
Plaques solars per a ACS

Begues
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 137m2 en 2 plantes i pèrgola de 13m2, saló 
menjador amb llar de foc, cuina americana, 3 habitacions (1 
suite), 2 banys i lavabo.

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Casa adossada
Façana ventilada acabada amb monocapa

Caldera aerotermia per a ACS
Estufa pellets per a calefacció

Rupià
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar adossada de 100m2, amb 2 dormitoris, bany, 
sala-menjador, cuina oberta i ampli estudi.

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Sostre sanitari amb bigues de fusta
Façana ventilada acabada amb fusta

Sòcol de pedra pissarra
Aïllament cel·lulosa

Tarima de pi massissa
Bigues vistes saló

Campins
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 170m2, amb 3 dormitoris (1 suite amb 
vestidor), 2 banys, sauna, saló a doble altura, menjador, cuina, 
altell i traster.

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS



17
www.househabitat.es



18
www.househabitat.es



19
www.househabitat.es

Altafulla
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 190m2, amb 4 dormitoris (1 suite amb 
vestidor), 2 banys, sauna, saló menjador, cuina office i cambra 
d’instal·lacions.

Disseny modern amb coberta plana
Façana amb estuc de calç

Sistema Renovació d’aire amb recuperador d’energia
Caldera aerotermia per a ACS

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Façana ventilada acabada en fusta
Sostre sanitari amb bigues de fusta

Sòcol de pedra pissarra
Aïllament cel·lulosa

Bigues vistes saló-menjador
Caldera biomassa per a calefacció i ACS

Piera
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 120m2, amb 3 dormitoris, 2 banys, saló-
menjador, cuina oberta, estudi i cambra d’instal·lacions.

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Prats i Sansor
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 350m2, amb 6 dormitoris (5 suites), 6 
banys i 1 lavabo, ampli saló a doble altura, biblioteca, cuina 
office i garatge 2 cotxes.

Façana combinada pedra portuguesa i fusta
Aïllament cel·lulosa

Plaques solars per a suport ACS i calefacció

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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Roda de Barà
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Casa unifamiliar de 125m2, amb 3 dormitoris (1 suite amb 
vestidor), 2 banys i ampli saló menjador amb cuina integrada.

Disseny modern amb coberta plana
Façana i terres interiors amb pedra Capri

Amplis finestrals
Caldera aerotermia per a ACS

Xemeneia per a calefacció

CARACTERÍSTIQUES Y ACABATS
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CASES 
PASIVES

AVANTATGES D’UNA CASA PASIVA

Eficiència energètica
Tots els nostres habitatges obtenen la qualificació Energètica A. La 
fusta és un aïllant natural i és molt eficaç per aïllar del fred i de la 
calor, les seves qualitats, unides a les dels nostres aïllaments, fusteries 
i sistema constructiu, fa que totes els nostres habitatges siguin molt 
eficients energèticament. Això vol dir que el consum en calefacció i 
refrigeració és molt baix. Disposem de la informació d’habitatges 
construïts en diferents zones d’Espanya (Grup Kuusamo Espanya) que 
estan consumint 1€/dia en biomassa per a calefacció.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA = ESTALVI ECONÒMIC

Habitatge Saludable
Els materials i productes que fem servir en la construcció dels nostres 
habitatges són naturals. Fusta de boscos controlats, aïllaments 
naturals, pintures minerals, olis i lasurs vegetals, parquets amb baix 
contingut en formaldehids, cues híbrides i escumes impregnades 
amb 0% dissolvents i 0% isocianats. Tot això, juntament amb una 
instal·lació elèctrica biocompatible i un sistema de renovació d’aire 
amb recuperador de calor amb filtres d’alta eficiència, ens permet 
gaudir d’una llar saludable.

Versatilitat
El nostre sistema constructiu permet un ampli ventall de possibilitats 
en l’elecció dels materials de façana i interiors, així com en el disseny 
de la casa. Podem construir cases modernes, contemporànies, de 
muntanya, urbanes... Fem realitat la seva casa somiada.

Personalització
Cada projecte és únic. Cada client té uns gustos o necessitats i a House 
Habitat construïm la seva llar a mida. Des d’un disseny modern, amb 
grans obertures i coberta plana, fins a una casa de muntanya amb 
coberta de pissarra i façana de pedra o fusta , podem realitzar qualsevol 
tipus d’habitatge. Els nostres arquitectes col·laboradors l’assessoraran 
i acompanyaran en el disseny i distribució de la seva lla . També podem 
adaptar al nostre sistema constructiu qualsevol disseny que tingui 
projectat en obra tradicional.

Costos controlats
Els nostres pressupostos són totalment detallats incloent cada partida, 
des de moviments de terra, fonamentació, construcció d’habitatge, 
fontaneria, electricitat... d’aquesta manera vostè sap el preu real del 
seu projecte sense sorpreses posteriors.

Fonamentació econòmica
El pes més baix del nostre sistema constructiu (menor càrrega vertical), 
comparat amb la construcció tradicional, incideix directament en el 
dimensionat de la fonamentació i el seu cost és més econòmic.

Les cases passives són cases que fan servir els recursos de 
l’arquitectura bioclimàtica, combinant-se amb aquesta 
per aconseguir una eficiència energètica sense igual: 
són cases hermètiques. Les finestres hi són perquè entri 
la llum i puguin obrir-se, encara que no es fa per evitar 
que s’escapi la calor. L’aïllament de les cases passives és 
absolut, i la renovació de l’aire es realitza per mitjà d’un 
sistema de ventilació amb un intercanviador de calor, que 
renova l’aire evitant que s’escapi la calor amb ell.

SERIETAT           GARANTIA           PROFESIONALITAT
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HOUSE HABITAT, CASA PASIVA S.L.

Delegació Barcelona: Tel. 609 956 206
Delegació Girona: Tel. 616 260 058

info@househabitat.es


