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La col·laboració d’Ascensors cAmprubí 
amb LA cAsA por eL TejAdo data de 
l’any 2005 quan vam instal·lar el pri-
mer ascensor a un edifici del Passeig 
de Gracia on van construir dos 
nous àtics. Des del primer moment 
va haver molt bona sintonia. El fet 
de què els clients fossin, al mateix 
temps, arquitectes i propietaris va 
facilitar el seu disseny aconseguint 
un ascensor que va aportar valor a 
l’edifici.

A Ascensors cAmprubí busquem la 
millor solució tècnica i funcional per 
a cada espai però intentem donar 
alternatives als tècnics per ajudar a 
què l’ascensor també millori l’estètica 
de l’edifici

Letamendi 29
L’ascensor de l’edifici de Doctor 
Letamendi 29 s’ha instal·lat en el forat 
d’escala. A causa de les reduïdes 
dimensions, s’ha desmuntat la bara-
na i sòcol de fusta en tot el recorre-
gut muntant una estructura metàl·lica 
electrosoldada en el seu lloc, seguint 
la forma trapezoïdal del forat. 
El desembarcament de l’ascensor en 
els pisos correspon a un dels costats 
més estrets del forat de l’escala i per 
donar més pas de porta, vam avan-
çar-lo amb unes passarel·les.

El tancament del recinte s’ha construït 
de malla de ployé pintada per immersió 
i emmarcada amb angulars. Aquest 
tipus de tancament aconsegueix bones 
condicions de transparència, ventilació 
i il·luminació natural amb baixos costos 
de CO2 per instal·lar-lo i raonables cos-
tos de manteniment posterior.

De la barana desmuntada prèvia-
ment, s’aprofita la fusta per adap-
tar-la sobre un nou passamà metàl·lic 
amb pipetes soldades a la estructura.
S’ha instal·lat un ascensor electrome-
cànic gearless a mida, energètica-
ment eficient i tècnicament complex 
per les reduïdes dimensions, amb 
exempció de norma per fossat redu-
ït contrapès amb encunyament per 
espai transitable sota el fossat. La 
cabina és de forma trapezoïdal fabri-
cada amb plantilla amb una cara de 
vidre transparent i doble embarca-
ment a 90º.  
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