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2ndChance Containers neix d'un concepte constructiu modular aprofitant tots els beneficis que ofereix la
manipulació de contenidors marítims en sec i en un entorn de procés industrialitzat.
Es bo saber d'on venim, especialment per mirar endavant i plantejar-nos el futur. En els propers 50 anys, s'espera
que construïm encara més del que els humans hem construït fins ara. Millorar el modus constructiu dels habitatges
és ja a l'ordre del dia en els principals organismes mundials.
Més del 40% del consum mundial d'energia i materials s'utilitza en el sector de la construcció. Si no canviem
dràsticament el nostre enfocament sobre com construir, renovar i utilitzar els nostres edificis, les generacions
futures es veuran afectades per la falta de materials i recursos.
A 2ndChance Containers sempre apliquem el concepte de construcció modular, on es combina el potencial en
reciclatge del 100%, l’ús de les energies netes i la preservació del sol.
Els contenidors poden adaptar-se a qualsevol clima i configurar-se per qualsevol necessitat d'allotjament
residencial o de comunitats sostenibles a gran escala. El disseny s'optimitza tant en l'espai utilitzable com en la
mobilitat. També disposem de diferents configuracions segons els diferents climes. Proporcionem una alta qualitat
arquitectònica i el disseny interior destaca per la seva funcionalitat i flexibilitat.
Tots els serveis de l'edifici (llum, calefacció, aigua, ventilació, etc.) adaptats a mòduls estandarditzats, proporcionen
excel·lents oportunitats per a la operació i manteniment. El disseny compleix amb totes les normes CTE, tenint molta
cura de construir sense deixar empremta en el terreny i oferint sempre assolir la eficiència energètica de tipus A.
Som una empresa de nova creació que està en constant recerca amb pretensions d’implicar actors del sector de
la construcció. Incloent fabricants, arquitectes, enginyers i contractistes. Volem desenvolupar teixit industrial.
La divulgació del concepte general de construcció modular amb contenidors és al nostre ADN. Actualment
controlem tots els aspectes de R + D, qualitat, gestió de projectes i energia, així com la cura per el medi ambient.
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BJARKE INGELS

2. APLICACIONS
2.01 RESIDENCIAL
REQUISITS
El propietari dels terrenys ha de facilitar la informació necessària per el correcte
estudi i implantació de l'obra; Els informes topogràfics, geotècnics seran necessaris
per a dur a terme el projecte arquitectònic. La urbanització o nucli urbà on es trobi la
parcel·la ha de comptar amb els serveis mínims d'aigua, electricitat i sanejament per
a poder executar.
Queda exclòs del preu tancat de l'habitatge qualsevol tipus d'urbanització de la
parcel·la degut a les condicions particulars que cadascuna presenta; en
conseqüència no s'inclou en el preu les tanques, portes d'accés, paviments d'accés
des del vial públic a l'interior de l'habitatge, il·luminació del solar i la canalització dels
serveis contractats des de la seva connexió a la xarxa principal fins a l'interior de
l'habitatge, sempre que superin els 10 metres de longitud.
Les altes dels serveis contractats així com la taxa municipal de llicència d'obres seran
satisfetes pel client en funció del municipi.

2.01 RESIDENCIAL
TIMELINE
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1. Projecte Executiu
Arquitecte
Dissenyarem conjuntament el seu
habitatge amb la configuració
pactada i en aquest punt tindrem un
projecte executiu visat pel col·legi
d'arquitectes on es reflectiran totes les
mesures i materials necessaris per a
la construcció

4. Construcció orientada
a la data llirament

2. Preu Tancat

Amb el projecte executiu
ja finalitzat, tancarem en
aquest punt el preu claus
en mà que figurarà en el
contracte

Fase de l'execució material de l'obra on la
direcció tècnica s'encarrega de la evolució
i el control qualitatiu de la construcció
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3. Llicència d'Obra

Un cop presentem el projecte visat
a l'ajuntament esperarem que
s'atorgui la llicència d'obra que ens
donarà llum verda a l'inici de l'obra
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5. Entrega de claus
Cèdula d'habitabilitat de primera
ocupació, consisteix en el certificat
de compliment dels requisits
mínims d'habitabilitat d'un habitatge
de construcció recent. Aquesta és
expedida per l'ajuntament en relació
a un immoble

2.01 RESIDENCIAL
ESTRUCTURA DE CONTENIDORS

REINTERPRETACIÓ

RESISTÈNCIA

La estructura portant dels contenidors ha estat
meticulosament dissenyada amb la finalitat de
suportar
fortes
accions
climatològiques
exteriors.

El contenidor resultant té una enorme resistència a
accions: flexió, flexió-tracció i flexo-compressió.
Per això, els contenidors disposen en cadascuna
de les seves cantonades dels allotjaments per als
twist-locks, que els permeten ser enganxats per
grues especials, i la seva trincatge tant en vaixells,
com en camions.

La base dels contenidors és molt rígida i
resistent, ja que està realitzada amb un
entramat a base de perfils metàl·lics,
sobre el qual se sustenta el paviment de
fusta.
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Per transformar contenidors cal tenir molt

en compte l'enorme importància de la xapa
metàl·lica

plegada

a

la

resistència

estructural del conjunt. El seu paper és
fonamental, ja que està suportant càrrega
de forma continuada.

2.01 RESIDENCIAL
AÏLLAMENT TÈRMIC
EXTRADOSSAT AUTOPORTANT - INTERIOR
Sistema d'aïllament per l'interior, millora l'aïllament tèrmic i acústic de tancaments verticals. Està
format per plaques de guix laminat fixades sobre perfils metàl·lics independents del mur portant,
farcit a l'espai intermedi amb llana mineral i planxes XPS.

SISTEMA SATE - EXTERIOR
Consisteix en la col·locació de planxes d'aïllament tèrmic adherides al contenidor compostes de
poliestirè expandit EPS, poliestirè extruït XPS i llana mineral. Fixades mitjançant adhesius i també
mecànicament. L'aïllant es protegeix amb un revestiment amb diverses capes de protecció, una de les
quals porta una malla com a reforç. El revestiment és de morter acrílic. Aquest material gràcies a el
desenvolupament nanotecnològic, posseeix una altíssima capacitat d'impermeabilització i
transpirablilidad del vapor d'aigua. S'embruten molt poc i són molt resistents a les inclemències
meteorològiques, mantenint la inalterabilitat dels colors al llarg de el temps

FAÇANA VENTILADA - EXTERIOR
La façana ventilada és un sistema constructiu que permet la fixació d'un revestiment (no estanc)
independent al full de tancament. La separació del revestiment respecte al tancament permet allotjar
una capa aïllant i admet la lliure circulació d'aire per la seva cámara. És un sistema constructiu que
admet la col·locació de diversos materials de revestiment, com ara la pedra natural, porcellànics,
laminats d'alta pressió, fibrociments, etc.

2.01 RESIDENCIAL
COBERTA

INCLINADA
Dins
de
les
inclinades
es
diferencien en habitables i en no
habitables. Les no habitables,
s'aïllen utilitzant la tècnica de
l'insuflat, rotllos de llana mineral i
planxes de XPS. Les habitables
s'aïllen mitjançant un extradossat
autoportante.exterior.

PLANA
Les cobertes planes es diferencien en funció
de la posició del seu aïllament i de si són
transitables o no. Les cobertes calentes són les
que l'aïllament va per sota de la capa
impermeabilitzant i les invertides són les que
l'aïllant tèrmic protegeix a la làmina
impermeabilitzant. Les cobertes planes estan
protegides per grava o com a opció pot ser
vegetal o enjardinades, el que permet reduir la
temperatura que provoca la radiació solar.

CASA CUCÓ

2.01 RESIDENCIAL

COBERTA

Extracte projecte habitatge a Menàrguens - Lleida

Els detalls no són els detalls. Els
detalls són el disseny.
CHARLES EAMES

2.02 OFICINES I ESPAIS PER EMPRESES
De la mà del equip, companys i la direcció de
l'empresa dissenyem una oficina o comerç
singular i integrem la sostenibilitat en el cor de
la companyia.
Actuem en espais indoor o outdoor. Hem
agrupat els nostres objectius respecte al medi
ambient, la salut i la seguretat per aconseguir
crear un impacte en tota la cadena de valor.
Tots junts ens esforcem per mantenir els més
alts nivells d'exigència.

2.03 HOTELS I CÀMPINGS
Donem continuïtat als conceptes tradicionals
que ens identifiquen amb noves propostes
constructives més sostenibles i si se’ns
demana, energèticament autosuficients.
La construcció modular que ens permet l’ús
dels contenidors retalla de manera important
la inversióhotelera vs la construcció tradicional,
aprofita molt millor els espais destinats a un
rendiment econòmic.

2.04. RESTAURANTS I BARS
La tasca del nostre equip humà, altament qualificat, així
com els agents externs que hem integrat a la nostre
organització, sumen una solució de servei que està
capacitada per executar qualsevol projecte d'interiorisme i
exteriorisme.
A la seva obra nova o ampliació de nous espais de negoci,
li donarem un toc especial d'estètica i bellesa, funcionalitat,
qualitat, solidesa i especialment de durabilitat amb mínim
manteniment. Anexes, miradors, cockteleries, grill service....
Considerem aspectes claus:
- La millora dels serveis que presta, fidelitzant als seus
clients i motivant als seus treballadors en la feina en un
espai singular i modern.
- Garantim el compliment de la normativa legal aplicable a
totes les activitats de l'empresa, així com el compliment
dels requisits dels nostres clients - Entrega del producte
acabat cuidat fins al mínim detall i som especialment
curosos en el compliment dels terminis establerts.

3. MANIFEST

Focus en la necessitat de client
Implementem el canvi
Reduïm, Reutilitzem, Reciclem
Democratitzem la sostenibilitat
Les habilitats del nostre equip ens impulsen a l'èxit
Ràpid és millor que lent
Perfeccionem i Repetim
Compartim la nostra missió

ADREÇA POSTAL

Contacte
ENS ENCANTARIA TENIR
NOTÍCIES TEVES!

Avinguda Albeniz 11, 2B
TIANA CP 08391 BARCELONA

CORREU ELECTRÒNIC

info@2ndchancecontainers.com

NÚMERO DE TELÈFON
610 55 20 30

www.2ndchancecontainers.com

