


Els Arcs Village es troba al cor de Cambrils a tant sols uns metres de la platja i tots els serveis: centres de salud, educatius y 
esportius, supermercats, etc i amb unes comunicacions excel-lents

El conjunt Residencial finalitzat constarà de 14 habitatges pràcticament individuals y sense zones comuns a excepció de l’accés 
al soterrani



Concepte
L’arquitectura combina la senzillesa del disseny contemporani amb materials autèntics i un flux natural d’espais 
interiors i exteriors. Amplis finestrals inunden de llum i permeten que els espais interiors s’integrin a les àmplies 
terrasses i el jardí. Els materials emprats creen una sensació d’harmonia i equilibri.



Amb la millor orientació i amplis finestrals 
per tal d’aprofitar al màxim la llum solar, 
disposem de quatre habitatges amb 
diferents superfícies de parcel·la per a que 
triïs el que millor encaixa amb els teus 
gustos i preferències.

A tant sols uns metres es disposa de tots els 
serveis necessaris: CAP, col·legis, 
supermercats, centres esportius públics i 
privats, transport públic, la platja i el centre 
comercial del Port de Cambrils.

Les excel·lents comunicacions a tocar del 
conjunt residencial,  amb el vial de cavet i la 
A7 fan que Els Arcs Village siguin a uns 
minuts de Reus i Tarragona





En planta baixa, la distribució i el flux de moviments entre les 
diferents estances es converteix en un plaer visual i sensorial. Les 
vistes a les zones enjardinades omplen la sala d’estar i el 
menjador, diferenciat per les llums indirectes en els falsos sostres.

Dues habitacions i una cambra de bany complerta, ens 
arrodoneixen les necessitats: convidats, despatx, sala de jocs, 
dormitori de servei, etc la teva imaginació omplirà l’espai...

Un gran espai per la cuina, on es viu el dia a dia, amb zona de 
barra i office i amb una sala independent dedicada a la gestió de 
bugaderia.

Un porxo mirant al jardí es un espai perfecte per als bons 
moments.



La planta superior dedicada a amplis dormitoris dobles 
amb balcó* i una habitació tipus suite amb un vestidor 
de somni.

Espaïs neutres, a temporals i elegants per a que els 
omplis amb el teu propi estil decoratiu.



La distribució totalment diàfana en l’aparcament privat el 
converteixen en un espai modulable i pràctic. 

Una sala independent dedicada específicament a la 
maquinaria (aerotèrmia, descalcificador, etc) concentra 
el manteniment.



A Smart Habitat ens preocupem pel 
medi ambient i es per això que els 
habitatges de Els Arcs Village tindran 
una qualificació de eficiència 
energètica A*.

Aquesta certificació es tradueix en el 
màxim aprofitament de recursos fruit 
d’una construcció sostenible que 
repercuteix en beneficis ambientals i 
econòmics per als futurs propietaris.

Pre-instal·lació per a càrrega de 
vehicles elèctrics

*Certificació energètica en tràmit



La teva comoditat es el més important.

Aïllaments tèrmics i acústics d’alta eficiència, 
combinats amb tancaments CORTIZO amb 
trencament de pont tèrmic.

Sistema de climatització d’aerotèrmia amb 
calefacció per terra radiant i AA.CC per 
conductes faran que els habitatges gaudeixin 
sempre de l’ambient ideal.



TECNOLOGIA PER UN HABITATGE MES COMODE I SEGUR

*Poden existir càrrecs derivats de la plataforma del fabricant.
*Sistema de Legrand. Valena Next Netatmo

• Intel·ligència Artificial 
mitjançant tres plataformes: 

• Alexa (Amazon)
• Google Home
• Siri (Apple)

• Possibilitat de Control de:
• Il·luminació 
• Climatització
• Sistema de seguretat*
• Persianes motoritzades*
• Electrodomèstics*
• Videoporter I.P.E



• Cuines a mida Santos Line-E o 
Hönnun amb tiradors integrats i 
autofré, mobiliari anti-
empremta.

• Taulells de porcellànic o quars i 
aigüeres Franke*.

• Electrodomèstics Siemens o 
Bosch d’alta eficiència 
energètica.

• Paviment ceràmic de gran 
format.**





Mobiliari de bany 
Premium Salgar, 
Ordoñez i/o Valenzuela*

Sanitaris i aixeteria Roca



Piscina d’electròlisi salina 



Paviments de gran qualitat i durabilitat en 
ceràmica i laminats.



Memòria de qualitats
PLANTA SOTERRANI 
Paviment de formigó fratassat
acabat amb pintura de EPOXI

PAVIMENTS I REVERSTIMENTS
Paviment general de parquet 
laminat Porcelanosa.
Ceràmica de gran format en 
cuina
Ceràmica en paviments i 
revestiments de banys

INTERIORS
Portes, armaris i sòcols lacats en blanc
Fusteria d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic CORTIZO
Lluminàries tipus LED a tot l’habitatge
Mecanismes NIESSEN o similar.
Aixeteria i sanitaris marca ROCA.

CUINES
Mobiliari Hönnun o SANTOS E-LINE anti-
emprempta
Electrodomèstics SIEMENS o similar

*Les imatges que es presenten en aquests document han estat elaborades a partir de l'avantprojecte per mitjans informàtics i constitueixen una representació artística 
amb finalitat merament informativa. Tots els elements que apareixen son informatius i no tenen caràcter contractual.
**El contingut d’aquest document podrà experimentar variacions per exigències tècniques, legals, administratives, problemes de subministrament de material o per 
indicacions de la direcció facultativa, sense que impliqui úna reducció del nivell global de qualitat ni increment de preu.
***La propietat i la direcció facultativa es reserven el dret de modificar materials i marques per altres de nivell i prestacions equiparables.




