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CE-14  
A L G E M E S Í



Nuestro compromiso contigo empieza 
desde el primer momento y por este 
motivo, queremos compartir todos los 
detalles de tu nueva casa situada en 
el centro de Algemesí. Conoce CE-14 y 
empieza a imaginar los espacios. Pronto 
será un sueño hecho realidad

CE-14
Edificio plurifamiliar de 8 viviendas con 
plazas de garaje y 2 bajos comerciales.
Ubicado en calle Cervantes , nº 14 – 
Algemesí 46680 (Valencia)

El nostre compromís en tu comença des 
del primer moment i per aquest motiu, 
volem compartir tots els detalls de la teua 
nova casa situada al centre d'Algemesí. 
Coneix CE-14 i comença a imaginar els 
nous espais. Prompte serà un somni fet 
realitat.

CE-14
Edifici plurifamiliar de 8 vivendes amb 
places de garatge  i 2 baixos comercials.
Ubicat al carrer Cervantes, nº14 - Algemesí 
46680 (València).

HOME S CE-14  
A L G E M E S Í
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LA CASA QUE 
S'AJUSTA AL TEU 
ESTIL DE VIDA

LA CASA QUE SE 
AJUSTA A TU ESTILO 
DE VIDA 

BENVINGUTS
BIENVENIDOS

El temps canvia i amb ell canvien les 
nostres necessitats. Cada vegada som 
més aquells que busquem un habitatge 
que s'ajuste al nostre estil de vida.

Una casa funcional, que simplifique les 
feines de casa i ens permeta dedicar el 
nostre temps al qual és veritablement 
important.

Una casa moderna, de disseny atemporal, 
amb acabats de qualitat, d'acord amb 
la nostra personalitat i a les nostres 
exigències.

Una casa eficient i sostenible, perquè 
cada vegada estem més compromesos 
amb el medi ambient en la lluita contra el 
canvi climàtic.

El tiempo cambia y con él cambian 
nuestras necesidades. Cada vez somos 
más aquellos que buscamos una vivienda 
que se ajuste a nuestro estilo de vida.

Una casa funcional, que simplifique las 
tareas del hogar y nos permita dedicar 
nuestro tiempo a lo verdaderamente 
importante.

Una casa moderna, de diseño atemporal, 
con acabados de calidad, de acuerdo 
con nuestra personalidad y nuestras 
exigencias

Una casa eficiente y sostenible, porque 
cada vez estamos más comprometidos 
con el medio ambiente en la lucha contra 
el cambio climático.
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CE-14 

FARMÀCIA  

BIBLIOTECA  

SUPERMERCAT  

MERCAT MUNICIPAL  

PLAÇA DEL MERCAT

PÀRQUING

AVANT HOMES OFICINA  
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TOTS ELS SERVEIS 
AL TEU    ABAST

TODOS LOS SERVICIOS 
A TU ALCANCE

El edificio CE-14 te ofrece la oportunidad 
de vivir a un paso de todos los servicios 
que necesitas.

Situado a unos pocos metros de la plaza 
del Mercat, en las proximidades de tu 
nueva casa encontrarás supermercados, 
farmacias, biblioteca... Todos los servicios 
que deseas cerca de tu puerta.

L'edifici CE-14 t'ofereix l'oportunitat de 
viure a un pas de tots els serveis que 
necessites.

Situat a uns pocs metres de la plaça del 
Mercat, en les proximitats de la teua nova 
casa trobaràs supermercats, farmàcies, 
biblioteca... Tots els serveis que desitges 
a prop de la teua porta.

 



UNA NOVA VIDA, 
MÉS CÒMODA, 
MÉS SEGURA, 
MÉS INDEPENDENT

UNA NUEVA VIDA
MÁS COMODA, 
MÁS SEGURA, 
MÁS INDEPENDIENTE

Tota la comoditat de viure en el centre 
del municipi a l'abast de les teues mans. 

Recorre el centre històric del poble sense 
preocupar-te per buscar lloc on aparcar. 
La privilegiada ubicació de la teua nova 
casa et permetrà prescindir del vehicle i 
arribar a peu als serveis que necessites. 
Perquè amb AVANT HOMES, viure al 
centre és possible.

Toda la comodidad de vivir en el centro 
del municipio al alcance de tus manos. 

Recorre el casco histórico del pueblo 
sin preocuparte por buscar sitio donde 
aparcar. La privilegiada ubicación de 
tu nueva casa te permitirá prescindir del 
vehículo y llegar a pie a los servicios que 
necesitas. Porque con AVANT HOMES, 
vivir en el centro es posible. 
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EDIFICI CE-14, 
L'OPORTUNITAT QUE ET 
MERÈIXES

EDIFICIO CE-14,  
LA OPORTUNIDAD QUE TE 
MERECES

L'edifici CE-14 posa a la teua disposició 
huit habitatges distribuïts en quatre 
plantes residencials a més d'una planta 
baixa reservada a dos locals comercials i 
a zones comunes del mateix edifici.

Confort, disseny i elegància, tres aspectes 
que defineixen la teua futura casa.

El edificio CE-14 pone a tu disposición ocho 
viviendas distribuidas en cuatro plantas 
residenciales además de una planta baja 
reservada a dos locales comerciales y 
zonas comunes del mismo edificio.

Confort, diseño y elegancia, tres aspectos 
que definen tu futura casa.



El estilo y la elegancia, serán dos de las 
características de tu futuro hogar

Porque las primeras impresiones 
importan, tu nueva casa será un espacio 
con materiales, equipamiento y acabados 
de primera calidad, para cuidar cada 
detalle por dentro y por fuera.

La composición de la fachada, junto con la 
combinación de los materiales empleados 
en su construcción, conforman un estilo 
moderno y atemporal, que no pasará 
desapercibido. 

Diseño y personalidad en un vistazo.

L'estil i l'elegància, seran dues de les 
característiques de la teua futura llar.

Perquè les primeres impressions 
importen, la teua nova casa serà un espai 
amb materials, equipament i acabats de 
primera qualitat, per tal de cuidar cada 
detall per dins i per fora.

La composició de la façana, juntament 
amb la combinació dels materials emprats 
en la seua construcció, conformen un 
estil modern i atemporal, que no passarà 
desapercebut. 

Disseny i personalitat a la primera ullada.

ESTIL I ELEGÀNCIA DE 
PRINCIPI A FI 

ESTILO Y ELEGANCIA DE 
PRINCIPIO A FIN
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En AVANT HOMES estamos 
comprometidos con el medio ambiente, y 
por eso, queremos facilitarte las labores 
de reciclar. En tu nueva casa, tendrás 
reservado un espacio adicional en planta 
baja para la gestión de residuos. 

En AVANT HOMES nos preocupamos por 
tu salud y por la de aquellos que te rodean. 
Por este motivo, y para fomentar el uso 
de la bicicleta (un medio de transporte 
saludable, ecológico, sostenible y 
económico), tendrás a tu alcance un 
espacio comunitario en planta baja, para 
que puedas estacionarla.

Por otro lado, si tu medio de transporte es 
el coche, también tendrás la oportunidad 
de adquirir una de las plazas de 
estacionamiento para vehículos que 
tenemos reservadas para ti, en el parking 
de la plaza del Mercat.

En AVANT HOMES estem compromesos 
amb el medi ambient, i per això, volem 
facilitar-te les labors de reciclar. En la 
teua nova casa, tindràs reservat un espai 
addicional en planta baixa per a la gestió 
de residus. 

En AVANT HOMES ens preocupem 
per la teua salut i per la d'aquells que 
t'envolten. Per aquest motiu, i per a 
fomentar l'ús de la bicicleta (un mitjà de 
transport saludable, ecològic, sostenible 
i econòmic), tindràs al teu abast un 
espai comunitari en planta baixa, perquè 
pugues estacionar-la.

D'altra banda, si el teu mitjà de 
transport és el cotxe, també tindràs 
l'oportunitat d'adquirir una de les places 
d'estacionament per a vehicles que 
tenim reservades per a tu, en el pàrquing 
de la plaça del Mercat.

UN ESPACIO  
QUE MEJORA TU SALUD, TU 
CONFORT Y TU ECONOMÍA

UN ESPAI 
QUE MILLORA LA TEUA SALUT, 
EL TEU CONFORT I LA TEUA 
ECONOMIA



HABITATGE A
VIVIENDA A

SUPERFICIE HABITATGE 89,70 m²
SUPERFICIE TERRASSA 8,75 m²

AVANT HOMES posa a la teua disposició 
8 habitatges, 4 de la tipologia A, i 4 de 
la tipologia B, perquè puguis viure en el 
centre d'Algemesí. 

Cada habitatge disposa de dos dormitoris, 
dos banys, una cuina oberta al saló 
menjador, i una àmplia terrassa.

AVANT HOMES pone a tu disposición 8 
viviendas, 4 de la tipología A, y 4 de la 
tipología B, para que puedas vivir en el 
centro de Algemesí. 

Cada vivienda dispone de dos dormitorios, 
dos baños, una cocina abierta al salón 
comedor, y una amplia terraza. 

L'OPORTUNITAT QUE DESITJAVES, 
GAUDEIX DE LA TEUA NOVA VIDA
LA OPORTUNIDAD QUE DESEABAS, 
DISFRUTA DE TU NUEVA VIDA 
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ADAPTA L'ESPAI A LES TEUES 
NECESSITATS
ADAPTA El ESPACIO A TUS 
NECESIDADES

Els nostres habitatges són dissenyats 
per a satisfer les teues necessitats. Pots 
integrar la cuina en el saló per a dotar al 
conjunt d'una major sensació d'amplitud 
i, d'aquesta manera, convertiràs l'espai 
principal de la casa en un lloc perfecte 
per a celebracions.

Nuestras viviendas son diseñadas para 
satisfacer tus necesidades. Puedes 
integrar la cocina en el salón para dotar 
al conjunto de una mayor sensación de 
amplitud y, de este modo, convertirás el 
espacio principal de la casa en un lugar 
perfecto para celebraciones.



HABITATGE B
VIVIENDA B

DONA-LI VIDA 
A LA LLUM NATURAL
DALE VIDA 
A LA LUZ NATURAL

Perquè aprofites al màxim la llum natural, el 
teu nou habitatge t'ofereix grans finestrals 
a més d'una àmplia terrassa. D'aquesta 
manera, la sensació de lluminositat serà 
major i aconseguiràs la calidesa i confort 
que sempre has buscat en tots els espais.

Para que aproveches al máximo la luz 
natural, tu nueva vivienda te ofrece 
grandes ventanales además de una 
amplia terraza. De esta manera, la 
sensación de luminosidad será mayor y 
lograrás la calidez y confort que siempre 
has  buscado en todos los espacios.
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SUPERFICIE HABITATGE 89,05 m²
SUPERFICIE TERRASSA 11,45 m²
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ADAPTA L'ESPAI A LES TEUES 
NECESSITATS
ADAPTA El ESPACIO A TUS 
NECESIDADES

La cuina de línies rectes i minimalistes 
és una proposta contemporània i versàtil. 
L'absència de tiradors és la protagonista. 
El cantell de 45º ofereix una comoditat 
màxima, ja que pots obrir les portes i 
calaixos des de qualsevol punt. Un sistema 
que realçarà la comoditat de la teva cuina.

La cocina de líneas rectas y minimalistas 
es una propuesta contemporánea y 
versátil. La ausencia de tiradores es 
la protagonista. El canto de 45° ofrece 
una comodidad máxima, puesto que 
puedes abrir las puertas y cajones desde 
cualquier punto. Un sistema que realzará 
la comodidad de tu cocina.



DESCOBREIX ELS BANYS. 
AMPLITUD I COMODITAT.
DESCUBRE LOS BAÑOS. 
AMPLITUD Y COMODIDAD.

Els banys combinen virtuts com a 
funcionalitat, benestar i estètica. Confort 
en l'ús, puristes i minimalistes en el seu 
conjunt. Creem un espai integrat en la 
resta de la llar.

Los baños combinan virtudes como 
funcionalidad, bienestar y estética. Confort 
en el uso, puristas y minimalistas en su 
conjunto. Creamos un espacio integrado 
en el resto del hogar.
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TERRASSA PER A GAUDIR TOT 
L'ANY
TERRAZA PARA DISFRUTAR 
TODO EL AÑO

En AVANT HOMES tenim en compte fins 
a l'últim detall perquè el teu dia a dia 
siga tot el confortable que imagines i, 
per això, hem dissenyat la teua casa en 
CE-14 amb una àmplia terrassa. Aquest 
espai es convertirà en un dels teus racons 
preferits per a celebrar festes familiars, 
esdeveniments amb amics o, simplement, 
seure a gaudir d'un bon llibre.

En AVANT HOMES tenemos en cuenta 
hasta el último detalle para que tu día a 
día sea todo lo confortable que imaginas 
y, por eso, hemos diseñado tu casa en CE-
14 con una amplia terraza. Este espacio 
se convertirá en uno de tus rincones 
preferidos para celebrar fiestas familiares, 
eventos con amigos o, simplemente, 
sentarte a disfrutar de un buen libro.
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LA SOLUCIÓ 
CONSTRUCTIVA ÒPTIMA                         
AMB DISSENY,CONFORT 
I FUNCIONALITAT.

LA SOLUCIÓN 
CONSTRUCTIVA ÓPTIMA 
CON DISEÑO, CONFORT 
Y FUNCIONALIDAD.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
I EQUIPAMENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y 
EQUIPACIÓN
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FAÇANA I MITGERES
FACHADA Y MEDIANERAS

Tanto la fachada como la medianera, 
representan la superficie más grande de 
la envolvente de tu nueva casa. Por este 
motivo, creamos en la importancia al 
diseñar unos cerramientos que, además 
de cumplir con nuestras exigencias 
estéticas y funcionales, sean eficientes, 
sostenibles y con durabilidad.

La fachada principal, construida con 
ladrillo caravista hidrófuga, de color 
blanco que, además de destacar por su 
excepcional belleza estética, cumple 
con las exigencias y requisitos del 
Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). 
Este material supone una garantía de 
durabilidad, resistencia, y aislamiento 
acústico y térmico, unido a un excepcional 
comportamiento ante el fuego.

Respecto a las medianeras, se revestirán 
con un tabique pluvial formado por 
placas asfálticas onduladas, la solución 
perfecta para evitar filtraciones y 
condensaciones.

Tant la façana com la mitgera, representen 
la superfície més gran de l'envolupant 
de la teua nova casa. Per aquest motiu, 
creguem en la importància en dissenyar 
uns tancaments que, a més de complir 
amb les nostres exigències estètiques i 
funcionals, siguen eficients, sostenibles 
i amb durabilitat.

La façana principal, construïda amb 
rajola cara vista hidrofugada, de color 
blanc que, a més de destacar per la 
seua excepcional bellesa estètica, 
compleix amb les exigències i requisits 
del Codi Tècnic de l'Edificació (C.T.E.). 
Aquest material suposa una garantia 
de durabilitat, resistència, i aïllament 
acústic i tèrmic, unit a un excepcional 
comportament davant el foc.

Respecte a les mitgeres, es revestiran 
amb un mur pluvial format per plaques 
asfàltiques ondulades, la solució 
perfecta per a evitar filtracions i 
condensacions.

1_ Rajola caravista hidrofugada
2_ Enfoscat hidròfug
3_ Aïllament tèrmic de poliestiré 
expandit (EPS) 
4_ Aïllament tèrmic i acústic amb            
llana mineral (MW)
5_ Trasdosat autoportant de 
plaques d'algeps laminat

1_ Ladrillo caravista hidrofugado
2_ Enfoscado hidrófugo
3_ Aislamiento térmico de 
poliestireno expandido (EPS)
4_ Aislamiento térmico con lana 
mineral (MW)
5_ Trasdosado autoportante de 
placas de yeso laminado

1

5

2

4

3
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COBERTA I PONTS TÈRMICS
CUBIERTA Y PUENTES TÈRMICOS

La superficie más expuesta a los agentes 
externos de la envolvente de un edificio, 
es la cubierta. Por este motivo, en tu 
nueva casa, se instalará una cubierta 
plana invertida, con aislamiento térmico 
de poliestireno extruido (XPS), protegida 
con graba.

La vulnerabilidad de esta envolvente, 
depende de la correcta solución 
constructiva de los puentes térmicos. 
Para evitar patologías de humedades por 
condensación, resolveremos los puentes 
térmicos del canto de forjado con la 
prolongación interior del aislante térmico 
de la fachada hasta un metro hacia el 
interior de la vivienda, adherido al forjado 
superior, obteniendo con esta solución 
constructiva una mayor hermeticidad en 
la vivienda.

1_ Grava, capa protectora
2_ Geotèxtil
3_ Aïllament tèrmic de poliestiré 
extruit (XPS)
4_ Geotèxtil
5_ Impermeabilizació
6_ Formació de pendents
7_ Forjat

1_ Grava, capa protectora
2_ Geotextil
3_ Aislamiento térmico de 
poliestireno extruido (XPS)
4_ Geotextil
5_ Impermeabilización
6_ Formación de pendientes
7_ Forjado

La superfície més exposada als agents 
externs de l'envolupant d'un edifici, és 
la coberta. Per aquest motiu, en la teua 
nova casa, s'instal·larà una coberta 
plana invertida, amb aïllament tèrmic de 
poliestiré extruit (XPS), protegida amb 
grava.

La vulnerabilitat d'aquesta envolupant, 
depén de la correcta solució constructiva 
dels ponts tèrmics. Per tal d'evitar 
patologies d'humitats per condensació, 
resoldrem els ponts tèrmics del cantó 
de forjat amb la prolongació interior 
de l'aïllant tèrmic de la façana fins a 
un metre cap a l'interior de l'habitatge, 
adherit al forjat superior, obtenint amb 
aquesta solució constructiva una major 
hermeticitat a l'habitatge.
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K•LINE, FINESTRES D'ALTES 
PRESTACIONS PER A LA TEVA 
NOVA CASA

K•LINE, VENTANAS DE ALTAS 
PRESTACIONES PARA TU NUEVA 
CASA

Los rayos del sol son una fuente natural 
y gratuita de energía: en invierno, el 
calor del sol (factor solar SW) te permite 
reducir el consumo de la calefacción, y 
la aportación de luz natural (coeficiente 
TLw) tiene un impacto directo en el ahorro 
de iluminación artificial.

Gracias a la técnica de la hoja oculta 
y estilo minimalista de sus perfiles, las 
ventanas de K•LINE ofrecen una superficie 
acristalada un 20% mayor que la de una 
ventana tradicional.

No es necesario que una ventana tenga un 
grosor excesivo para que tenga un buen 
aislamiento. Gracias a las propiedades 
del aluminio y a su núcleo interior de ABS 
multicámara, K•LINE combina un estilo 
minimalista y elegante en sus perfiles con 
el máximo aislamiento térmico (hasta Uw 
0,84 W/m².K.) y acústico (hasta RA,tr 44 
dB).

Els rajos del sol són una font natural i 
gratuïta d'energia: a l'hivern, la calor del 
sol (factor solar SW) et permet reduir el 
consum de la calefacció, i l'aportació 
de llum natural (coeficient TLw) té un   
impacte directe en l'estalvi d'il·luminació 
artificial.

Gràcies a la tècnica de la fulla oculta i estil 
minimalista dels seus perfils, les finestres 
de K•LINE ofereixen una superfície 
envidrada un 20% major que la d'una 
finestra tradicional.

No és necessari que una finestra tinga 
un gruix excessiu perquè tinga un bon 
aïllament. Gràcies a les propietats de 
l'alumini i al seu nucli interior d'ABS 
multicàmera, K•LINE combina un estil 
minimalista i elegant en els seus perfils 
amb el màxim aïllament tèrmic (fins a 
Uw 0,84 W/m².K.) i acústic (fins a RA,tr 44 
dB).



Descripció

- Microventilació
- Manilla Exclusive

- Tapajuntes interiors
- Muntatge eficient amb cinta expansiva estanca
- Bicolor:
   Noir 2100 Sable TX en l’exterior
   Blanc mate en l’interior

Descripció

- Topall final de carrera
- Tirador de 3 punts de tancament

- Tapajuntes interiors
- Muntatge eficient amb cinta expansiva estanca
- Bicolor:
   Noir 2100 Sable TX en l’exterior
   Blanc mate en l’interior

AÏLLAMENT DE FAÇANA 30 dB

VIDRE AÏLLANT 4 / WE 16 argon / TBE 4

FACTOR  SOLAR Scw 0,54

FACTOR TRANSMISSIÓ DE LLUM TLw 68%

AÏLLAMENT DE FAÇANA 30 dB

VIDRE AÏLLANT DE SEGURETAT 3+3.2 / WE 20 argon /TBE 4

FACTOR  SOLAR Scw 0,55

FACTOR TRANSMISSIÓ DE LLUM TLw 68%

Cer tification
Technologica l

Center

FINESTRES PRACTICABLES  AMB 
1 FULLA OSCIL·LOBATENT  
VENTANAS PRACTICABLES CON 
1 HOJA OSCILOBATIENTE

BALCONERES CORREDISSES DE 
3 FULLES
BALCONERAS CORREDERAS DE 
3 HOJAS
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K•LINE, és l'únic fabricant del sector que 
garanteix la total traçabilitat dels seus 
productes, des del disseny i fabricació 
en les seues factories fins a la instal·lació 
d'aquestes. Tota la seua fusteria d'alumini 
ve personalitzada amb un codi QR de 
seguiment, oferint la màxima garantia de 
fabricant de 10 anys.



#SiempreContigoMitsubishiElectric

Descárgate aquí tu

TARIFAPP
#SiempreContigoMitsubishiElectric

Descárgate aquí tu

TARIFAPP
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CLIMATITZACIÓ 
AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES  AMB GAS R32

Aire condicionat Conductes Mitsubishi 
Electric amb gas R32, es caracteritza 
per la seva alta eficiència i baix consum, 
a més de ser molt silenciós. Etiqueta 

energètica "A"

Una de les marques més sol·licitades per 
a aire condicionat és Mitsubushi Electric, 
i no és casualitat, ja que tots els models 
posseeixen un motor Inverter d'alta 
eficiència, la qual cosa es tradueix en un 
30% d'estalvi energètic per a la teva llar 
en comparació amb altres marques.

POWER INVERTER en R32

Amb la introducció del nou gas 
refrigerant  de nova generació R32 
s'aconsegueix:

• Augmentar les distàncies frigorífiques 
màximes fins a 100m de canonada total.

• Millora de l'eficiència energètica, fins 
A++.

• Motor opcional per a obtenir 30Pa 
de pressió estàtica en l'exterior 
(100/125/140).

• 100% de capacitat nominal en calor 
fins a -3 °C.
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Sistema per a ACS i per a ventilació

Aquest sistema d'aerotèrmia, a més de 
produir aigua calenta sanitària utilitzant 
energia renovable, segons les exigències 
del CTE DB-HE, permet la connexió dels 
conductes d'aire a la bomba de calor, 
i aprofitar el mateix sistema per a la 
ventilació de la teua llar. El ventilador 
que integra aquest equip, és capaç de 
garantir una ventilació constant, segons 
les exigències del CTE DB-HS.

Controlador elèctric, fàcil de fer ús que 
et permet:

• Visualització i modificació de la 
temperatura d'acumulació
• Canvi i ajust d'hora i dia
• Quantitat d'aigua calenta disponible
• Programació d'hora i dia
• Calefacció ràpida manera "TURBO"

• Escalfament de temperatura fins a 75 °C).
• La configuració d'una absència de dia 
varis, o períodes vacacionals
• Funció de ventilació independent, que 
permet ventilar l'habitatge quan la bomba 
de calor no aquesta produint ACS
• Diagnòstic d'errors
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Presurizado

Alta calidad de aislamiento

Montaje sobre suelo vertical

Proteccion anticorrosion con anodo de magnesio

Posibilidad de apoyo con energias alternativa

Intercambiador tubular indirecto

Sistema de ventilación de vivienda, gracias a la posibilidad de variar 
las prestaciones del ventilador lo que nos permite adaptarnos a la 
perdida de carga de los conductos sin penalizar el rendimiento de la 
bomba de calor

Condensador enrollado al tanque

Calentamiento rapido

Montaje sobre pared vertical

Control electrónico con pantalla táctil

Gorenje d.d.
Heating systems
Partizanska 12 | SI- 3102 Velenje | Slovenija
T: 00 (0)3 899 10 00 | F: 00 (0)3 899 72 73
info@gorenje.com | www.gorenje.com

Datos tecnicos sujetos a posibles cambios. Las fotos podrian no ser iguales al material suministrado.
Gorenje se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Nos disculpamos por posibles errores en el catálogo.
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KEY
BOMBA DE CALOR PARA ACS

AEROTÈRMIA 

Pressuritzador

Alta qualitat d'aïllament

Protecció anticorrosió amb ànode 
de magnesi

Possibilitat de suport amb energies 
alternatives

Bescanviador tubular indirecte 

Sistema de ventilació d'habitatge 

Condensadora enrotllada al tanc

Escalfament ràpid

Control electrònic amb pantalla 
tàctil

BOMBA DE CALOR PER A 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA (ACS)

VENTAJAS DE LAS BOMBAS
DE CALOR PARA LA PRODUCCION DE ACS

Las dimensiones y características de la 
produccion de ACS de las bombas de 
calor de medio tamaño TC Z y TC ZNT tipo 
pared canalizable sustituye fácilmente el 
calentador de agua eléctrico clásico. Sus 
pequeñas dimensiones facilitan instalación 
en lugares donde los calentadores electricos 
de agua han sido instalados hasta ahora.

Controlador electrónico fácil de usar con 
pantalla táctil LCD en los modelos TC Z y TC 
ZNT que permite
•��Visualización�y�modificación�de�la�

temperatura de acumulación
• Cambio y ajuste de hora y día
• Cantidad de agua caliente disponible.

Aseos
Instalacion en cuarto de baño Recuperacion 
de la energia del aire asipirado del recinto 
que�aumenta�la�eficiencia�de�la�bomba�de�
calor.

La bomba de calor de pared permite 
conexión de los conductos de aire a la 
bomba de calor y por lo tanto posibilidad de 
seleccionar los puntos entrada y salida de 
aire.

CONTROL ELECTRONICO 
CON PANTALLA TACTIL

• Programacion de hora y dia
• Calefacción rápida modo "TURBO".
• Calentamiento de temperatura hasta 75° C).
•��La�configuración�de�una�ausencia�de�día�

varios, o periodos vacacionales
•  Función de ventilación independiente, que 

permite ventilar la vivienda cuando la bomba 
de calor no esta produciendo ACS

• Diagnóstico de errores.

SOLUCION
SMART

6
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VITROCERÀMICA DE 60 CM AMB 4 ZONES 
AMB TOUCH CONTROL · TEKA

CAMPANA EXTRACTORA INTEGRABLE 60 
CM GT PLUS · CATA

SÈRIE LANZAROTE · IMEX
Aixeta de cuina extraïble cromat i negre
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FORN MULTIFUNCIÓ DE 60 CM AMB 
HYDROCLEANECO · TEKA

Neolith® és un material creat per a donar 
resposta a les exigències arquitectòniques 
més extremes. La cuina es converteix en 
un espai on poder divertir-se, en un entorn 
únic que s'adapta a les teves necessitats. 
L'increïble rendiment i les prestacions de 
Neolith®, junt amb la seva versatilitat i 
resistència, ajuden a convertir la cuina en 
un lloc on poder gaudir sense límits.

Neolith® es un material creado para dar 
respuesta a las exigencias arquitectónicas 
más extremas. La cocina se convierte 
en un espacio donde poder divertirse, 
en un entorno único que se adapta a tus 
necesidades. El increíble rendimiento y 
las prestaciones de Neolith®, junto con 
su versatilidad y resistencia, ayudan a 
convertir la cocina en un lugar donde 
poder gozar sin límites.

Pietra de Piombo, presenta un disseny d'aspecte petri que es distingeix per un 
to gris fosc. Un model atemporal perfectament combinable amb altres elements 
arquitectònics, que permet revestir aportant un toc d'equilibri.

Pietra de Piombo, presenta un diseño de aspecto pétreo que se distingue por 
un tono gris oscuro. Un modelo atemporal perfectamente combinable con otros 
elementos arquitectónicos, que permite revestir aportando un toque de equilibrio.

UNA CUINA ÚNICA EQUIPADA 
AMB L'ÚLTIMA TECNOLOGIA

UNA COCINA ÚNICA, EQUIPADA 
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA



110

BELGICA
NEGRO MATE
SERIE 

SISTEMA LACADO 

ELECTROFÓRESIS 

Modelos de líneas curvas y 
redondas que aportan al baño 
confort, elegancia y bienestar.

108

BELGICA
NEGRO MATE
SERIE 

104

BELGICA
SERIE 

AIXETERIA SÈRIE BELGICA · IMEX
Color cromat y negre mate

106

BELGICA
SERIE 

Modelos de líneas curvas y 
redondas que aportan al baño 
confort, elegancia y bienestar.

EL TEU BANY EQUIPAT AMB 
LES PRIMERES MARQUES
TU BAÑO EQUIPADO CON 
LAS PRIMERAS MARCAS

82

LINE
BLACK GUN METAL
SERIE 

ACABADO

PVD
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MOBLE SUSPÉS NOJA ACABAT ROURE 
CALEDONIA/GRIS MATE · SALGAR
Conjunt complet compost per moble, 
lavabo de porcellana, mirall i llum LED

SANITARI MODEL THE GAP ROUND 
COMPACTE ADOSSAT A PARET · ROCA
Vàter adossat a paret amb sortida dual. 
Equipat amb Rimless i cisterna amb 
mecanismes de doble descàrrega 4,5/3l.



LA TEUA NOVA CASA ÉS 
SOSTENIBLE PER AIXÒ, VOLEM 
COMPARTIR AMB TU TOTES LES 
MESURES QUE MILLORARAN LA 
TEUA VIDA. 

AIXÍ PODRÀS VALORAR-LES I 
GAUDIR-LES DES DEL PRIMER 
MOMENT.

TU NUEVA CASA ES SOSTENIBLE 
POR ESO, QUEREMOS 
COMPARTIR CONTIGO TODAS 
LAS MEDIDAS QUE VAN A 
MEJORAR TU VIDA. 

ASÍ PODRÁS VALORARLAS 
Y DISFRUTARLAS DESDE EL 
PRIMER MOMENTO.
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MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD



AEROTÈRMIA

Com funciona l'aerotèrmia?

El sistema d'aerotèrmia absorbeix 
l'energia tèrmica de l'aire, funcionant fins 
i tot a temperatures externes extremes.

La calor absorbida es transfereix a 
la bomba de calor, per on circula un 
refrigerant que s'evapora, en absorbir 
aquesta calor. 

Mitjançant un compressor augmentem 
la seua temperatura, fins a aconseguir la 
temperatura suficient per a cedir calor a 
l'acumulador d'aigua.

Després de cedir calor al depòsit 
d'aigua, el refrigerant es refreda, però 
aquesta temperatura no és suficient 
per a absorbir calor de nou, per la qual 
cosa disminuïm la pressió en la vàlvula 
d'expansió,     disminuint de manera ràpida 
la temperatura.

El refrigerant està llest per a absorbir de 
nou calor.

Calor aire exterior Compressor Aigua calenta sanitaria

L'aerotèrmia és una font d'energia 
natural, renovable i inesgotable. Aprofita 
l'energia emmagatzemada en forma de 
calor en l'aire que ens envolta per a cobrir 
la demanda d'aigua calenta sanitària al 
nostre habitatge durant els 365 dies de 
l'any.

Estalviaré en la factura de la llum?

A més dels avantatges mediambientals 
que ens ofereix aquest sistema, és una 
tecnologia eficient que obté entre el 
66 i el  80% de l'energia consumida de 
manera gratuïta de l'aire exterior. 

Tan sols el 20% restant és energia 
elèctrica.

¿Cómo funciona la aerotermia?

El sistema de aerotermia absorbe la 
energía térmica del aire, funcionando 
incluso a temperaturas externas 
extremas.

El calor absorbido se transfiere a la    
bomba de calor, por donde circula un 
refrigerante que se evapora, al absorber 
dicho calor. 

Mediante un compresor aumentamos 
su temperatura, hasta conseguir la 
temperatura suficiente para ceder calor al 
acumulador de agua.

Tras ceder calor al depósito de agua, 
el refrigerante se enfría, pero esta 
temperatura no es suficiente para 
absorber calor de nuevo, por lo que 
disminuimos la presión en la válvula de 
expansión, disminuyendo de forma rápida 
la temperatura.

El refrigerante está listo para absorber de 
nuevo calor.

AEROTERMIA

La aerotermia es una fuente de energía 
natural, renovable e inagotable. 
Aprovecha la energía almacenada en 
forma de calor en el aire que nos rodea 
para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria en nuestra vivienda durante los 

365 días del año.

¿Ahorraré en la factura de la luz?

Además de las ventajas medioambientales 
que nos ofrece este sistema, es una 
tecnología eficiente que obtiene entre el 
66 y el 80 % de la energía consumida de 
manera gratuita del aire exterior. 

Tan solo el 20 % restante es energía 
eléctrica. 
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MÀXIMA EFICIÈNCIA I 
CONFORT EN LA TEUA 
LLAR

Sens dubte, el primer factor del qual 
depèn el consum d'energia d'un habitatge, 
és la qualitat dels seus tancaments. Com 
més eficient siga l'envoltant d'un edifici, 
menys energia es necessitarà per a 
aconseguir i mantenir la temperatura de 
confort de les seues estades.

Com d'eficient serà l'envoltant de la 
meua nova casa?

Amb la finalitat de construir edificis que 
demanden cada vegada menys energia 
per a obtenir les condicions òptimes 
de confort, la normativa que limita la    
demanda energètica dels edificis d'obra 
nova,  cada vegada és més exigent, 
complint el Codi Tècnic de l'Edifificació 
(CTE) i les seues actualitzacions vigents 
en març de 2022. Per consegüent, la 
teua nova casa, és molt més eficient i 
sostenible, obtenint una alta qualificació 
energètica.

MÁXIMA EFICIENCIA Y 
CONFORT EN TU HOGAR

Sin duda, el primer factor del cual depende 
el consumo de energía de una vivienda, 
es la calidad de sus cerramientos. Cuanto 
más eficiente sea la envolvente de un 
edificio, menos energía se necesitará para 
conseguir y mantener la temperatura de 
confort de sus estancias.

¿Cómo de eficiente será el rodeando de 
mi nueva casa?

Con el fin de construir edificios que 
demandan cada vez menos energía 
para obtener las condiciones óptimas de 
confort, la normativa que limita la demanda 
energética de los edificios de obra nueva, 
cada vez es más exigente, cumpliendo 
el Código Técnico del Edifificación (CTE) 
y sus actualizaciones vigentes en marzo 
de 2022. Por consiguiente, tu nueva casa, 
es mucho más eficiente y sostenible, 
obteniendo una alta calificación 
energética.

¿Cómo se obtiene una calificación tan 
alta?

Para garantizar el máximo confort en tu 
nueva vivienda, hemos llevado a cabo 
una serie de estudios exhaustivos que 
analizan el comportamiento del edificio 
CE-14, en función de las condiciones 
climáticas de su entorno.

Después de obtener los resultados, 
nos hemos decantado por la solución 
constructiva óptima:

Com s'obté una qualificació tan alta?

Per a garantir el màxim confort en el teu 
nou habitatge, hem dut a terme una 
sèrie d'estudis exhaustius que analitzen 
el comportament de l'edifici CE-14, en 
funció de les condicions climàtiques del 
seu entorn.

Després d'obtenir els resultats, ens hem 
decantat per la solució constructiva 
òptima:

-Aïllant tota l'envolupant de l'edifici.
-Cuidant els ponts tèrmics.
-Instal·lant fusteries exteriors d'alumini 
amb trencament de pont tèrmic.
-Col·locant envidraments dobles, baix 
emissius, amb cambra de gas argó.

Amb aquestes mesures, assegurem 
les màximes prestacions d'eficiència i 
confort en la teua llar, perquè en AVANT 
HOMES ens importa la teua comoditat i 
benestar.
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ENERGIA

En 2050, les estimacions d'emissions 
de CO₂ del parc immobiliari europeu es 
calculen entorn del 36% del total. Amb la 
teua ajuda, en AVANT HOMES ens hem 
proposat canviar la tendència. Aquests 
són algunes dades sobre aquest tema.

Quan consumeix el meu habitatge en CE-
14 per a produir aigua calenta sanitària?

En CE-14 l'energia provindrà de       
l'aerotèrmia, un sistema que aprofita 
l'energia tèrmica existent en l'aire i la 
transfereix cap a l'interior de l'habitatge 
per a proporcionar aigua calenta sanitària. 
A través de la bomba de calor aerotèrmica 
s'aconsegueixen uns estalvis molt 
significatius en la despesa energètica i es 
redueixen les emissions directes de CO₂.

ENERGÍA

En 2050, las estimaciones de emisiones 
de CO₂ del parque inmobiliario europeo 
se calculan en torno al 36% del total. Con 
tu ayuda, en AVANT HOMES nos hemos 
propuesto cambiar la tendencia. Estos 
son algunos datos sobre este tema.

¿Cuánto consume mi vivienda en CE-14 
para producir agua caliente sanitaria?

En CE-14 la energía provendrá de la 
aerotermia, un sistema que aprovecha 
la energía térmica existente en el aire 
y la transfiere hacia el interior de la 
vivienda para proporcionar agua caliente 
sanitaria. A través de la bomba de calor 
aerotérmica se consiguen unos ahorros 
muy significativos en el gasto energético y 
se reducen las emisiones directas de CO₂.

Quina producció d'energia renovable 
tindré sobre el consum total d'energia?

La producció d'energia renovable de la 
teva casa serà del superior al 40% sobre el 
consum total.

Quina qualificació energètica tindran els 
meus electrodomèstics?

Les cuines d'AVANT HOMES 
aniran equipades amb diversos    
electrodomèstics:  placa de vitroceràmica, 
campana d'extracció i forn, aquest 
últim amb certificació energètica A. 
Opcionalment es podrà instal·lar frigorífic 
(A+), rentavaixella i rentadora (A++).
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¿Qué producción de energía renovable 
tendré sobre el consumo total de 
energía?

La producción de energía renovable de 
tu casa será del superior al 40% sobre el 
consumo total.

¿Qué calificación energética tendrán mis 
electrodomésticos?

Las cocinas de AVANT HOMES irán 
equipadas con varios electrodomésticos: 
placa de vitrocerámica, campana de 
extracción y horno. Opcionalmente se 
podrá instalar frigorífico (A+), lavavajillas y 
lavadora (A++).
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SALUT I BENESTAR

La biohabitabilitat és la ciència que estudia, 
mesura i avalua els factors de l'ambient 
que incideixen en la salut i el benestar de 
les persones. A les ciutats, les persones 
passen una mitjana d'entre el 80 i el 90% 
del temps en espais interiors.

Com que existeix una tendència en 
augment de malalties provocades pels 
factors ambientals presents en els edificis, 
en AVANT HOMES treballem perquè els 
habitatges siguen totalment saludables.
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SALUD Y BIENESTAR

La biohabitabilidad es la ciencia que 
estudia, medida y evalúa los factores 
del ambiente que inciden en la salud 
y el bienestar de las personas. En las 
ciudades, las personas pasan una media 
de entre el 80 y el 90% del tiempo en 
espacios interiores.

Como que existe una tendencia en 
aumento de enfermedades provocadas 
por los factores ambientales presentes 
en los edificios, en AVANT HOMES 
trabajamos porque las viviendas sean 
totalmente saludables.

Per tal de promoure el benestar, 
els   nostres habitatges disposen d'un 
sistema general de ventilació híbrida o 
mecànica (en cap cas de manera natural 
exclusivament) que permet extreure 
els contaminants que es produeixen de 
manera natural per l'ús de l'habitatge. Per 
aquest motiu als habitatges funcionaran 
amb ventilació simple flux. Aquest 
tipus de sistemes estan concebuts 
per a l'extracció de l'aire contaminat 
de l'habitatge des de les habitacions 
humides cap a l'exterior en cabals 
constants i, al mateix temps, renovar-se 
a través de les habitacions seques.

Para promover el bienestar, nuestras 
viviendas disponen de un sistema 
general de ventilación híbrida o 
mecánica (en ningún caso de manera 
natural exclusivamente) que permita 
extraer los contaminantes que se 
producen de manera natural por el uso de 
la vivienda. Por este motivo a las viviendas 
funcionarán con ventilación simple flujo. 
Este tipo de sistemas están concebidos 
para la extracción del aire contaminado 
de la vivienda desde las habitaciones 
húmedas hacia el exterior en caudales 
constantes y, al mismo tiempo, renovarse 
a través de las habitaciones secas.



AIGUA

Només el 3% de l'aigua disponible en el 
món és dolça. 

D'aquesta, el 2% es troba congelada, 
el 0,8% és subterrània i un 0,02% és 
superficial.

En AVANT  HOMES som conscients que 
l'aigua és un recurs limitat i molt preuat, 
de manera que ens hem proposat ser 
responsable en el seu ús. 

AGUA

Solo el 3 % del agua disponible en el 
mundo es dulce. 

De esta, el 2 % se encuentra congelada, 
el 0,8 % es subterránea y un 0,02 % es 
superficial.

En    AVANT HOMES  somos conscientes 
de que el agua es un recurso limitado y 
muy preciado, de modo que nos hemos 
propuesto ser responsable en su uso. 

Quanta aigua podré estalviar en la meua 
nova casa?

Respecte als estàndards habituals, 
podràs estalviar entre un 10 % i un 20 % 
de l'aigua gràcies a:

-Instal·lació d'aixeteria en banys i safaretjos 
amb una descàrrega màxima de 5 l/min i 
a una pressió de 0,3 MPa.

-Instal·lació d'aixeteria de cuina amb una 
descàrrega màxima de 12,2 l/min, aixetes 
de dutxa amb una descàrrega màxima de 
9 l/*min a una pressió de 0,3 MPa.

- Instal·lació de vàters de doble descàrrega 
amb un consum de 3 /4,5 litres.
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¿Cuánta agua podré ahorrar en mi nueva 
casa?

Respecto a los estándares habituales, 
podrás ahorrar entre un 10 % y un 20 % 
del agua gracias a:

-Instalación de grifería en baños y 
lavaderos con una descarga máxima de 5 
l/min y a una presión de 0,3 MPa.

-Instalación de grifería de cocina con una 
descarga máxima de 12,2 l/min, grifos de 
ducha con una descarga máxima de 9 l/
min a una presión de 0,3 MPa.

-Instalación de inodoros de doble 
descarga con un consumo de 3/4,5 litros.



RESIDUS

Cada ciutadà genera una mitjana de 442 
quilograms de residus a l'any, dels quals, 
més del 48 % acaben en abocadors, i 
només un 38 % del total són reciclats. 

Perquè el reciclatge forme part del teu 
dia a dia, en                          AVANT HOMES 
t'ajudem a fer-ho possible.
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RESIDUOS

Cada ciudadano genera una media de 
442 kilogramos de residuos al año, de 
los cuales, más del 48 % terminan en 
vertederos, y solo un 38 % del total son 
reciclados. 

Para que el reciclaje forme parte de tu 
día a día, en AVANT HOMES te ayudamos 

a hacerlo posible.

¿Tendré espacio para reciclar en mi 
nueva casa?

Además del espacio previsto en tu futura 
casa, tendras a tu alcance un espacio 
comunitario en planta baja para la 
gestión de residuos. 

Tindré espai per a reciclar en la meua 
nova casa?

A més de l'espai previst en la teva futura 
casa, tindràs al teu abast un espai 
comunitari en planta baixa per a la gestió 
de residus. 



GESTOR

La nostra identitat és qualitat i confiança, 
i per això, t'oferim un servici de gestió 
immobiliari de nova generació.

Apostem pel talent i l'experiència d'un 
equip de professionals que proporciona 
compromís i rigor en els projectes que 
participa.

En AVANT HOMES sabem que       
sostenibilitat i disseny no estan renyits,  
i per això hem projectat habitatges 
'verds' que inclouen la innovació més 
capdavantera en el seu interior.

CE-14 és un projecte que naix per la 
necessitat del mercat immobiliari, cada 
vegada més exigent, amb una mentalitat 
de buscar el benestar i el confort.

HOME S
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COMERCIALITZACIÓ

FINCAS GIRBÉS opera en el mercat de 
serveis immobiliaris sota una sòlida i 
extensa trajectòria professional, que 
ens permet afrontar amb garanties les 
exigències d'un mercat en constant 
evolució. Els germans Ramón i Jorge 
Girbés Vicente, fundadors de l'empresa, 
van iniciar la seua activitat en 1977. 
 
Comptem amb un ampli equip compost en 
l'actualitat de 19 persones, que ha permés 
que s'hagen creat diversos departaments 
especialitzats per a oferir un servei de 
qualitat entorn de la propietat immobiliària, 
havent-nos especialitzat principalment 
en les àrees d'Administració de Finques, 
Serveis Immobiliaris i Assegurances. 
 
És responsabilitat de tots els que formem 
FINCAS GIRBÉS aportar el millor de 
cadascun per a oferir-los el millor servei.

CONSTRUCCIÓ

AVANT GESTIÓ TÈCNICA és una empresa 
constructora creada en 2014 per un 
equip jove i dinàmic. Des dels nostres 
inicis ens hem adaptat a una situació del 
sector de la construcció molt deteriorada 
i exigent que ens ha fet, encara més, ser 
més professionals en el nostre procés 
productiu.

Superades les dificultats que comporta un 
inici empresarial, hem aconseguit formar 
un equip tècnic i humà amb mà d'obra 
pròpia, capaços d'afrontar qualsevol 
projecte constructiu. 
 
L'empresa està especialitzada en 
l'execució de projectes d'edificació 
residencial amb clients de tota classe. 
Oferint un servei de caràcter tècnic i tracte 
proper, amb l'objectiu prioritari d'oferir un 
producte de qualitat i funcional, per tal de 
satisfer les necessitats de cada client.

DISENY

LinkeHOME és un estudi d'arquitectura 
format per un equip pluridisciplinari 
de tècnics i arquitectes, que incorpora 
l'originalitat de joves professionals, amb 
l'experiència i maduresa d'un equip tècnic 
consolidat. Treballem per a obtenir el 
millor projecte personalitzat en cadascun 
dels nostres encàrrecs, amb un toc de 
distinció i singularitat que permet al client 
diferenciar-se dels altres.

Busquem maneres de dissenyar, construir, 
gestionar i oferir els nostres serveis, de 
la forma més eficaç i raonable, amb un 
procés rigorós de definició i detall, per 
aconseguir el millor resultat i un òptim 
control d'execució de l'obra.

Estem molt compromesos amb l'eficiència 
energètica i assessorem amb les 
millors opcions qualitat-preu d'energies 
renovables.

www.fincasgirbes.es

C/ Mossén Blanch, 6 Bajo
46680 Algemesí (Valencia) 

T 96 242 00 13
administracion@fincasgirbes.es

Algemesí Tavernes
Passeig dels Tarongers, 6
46760 Tavernes (Valencia)

T 96 288 41 32
tavernes@fincasgirbes.es
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+Info: www.avanthomes.es / info@avanthomes.es/      @avantgst/      Avant Gestió Tècnica

96 201 21 97 / Lepanto 5, Algemesí 46680 (València)  

Durant el desenvolupament del projecte, la direcció facultativa per motius tècnics, administratius, comercials o de 
disponibilitat de materials, es reserva el dret d'efectuar quants canvis o modificacions seran necessaris, sense que això 
supose disminució en la qualitat. Les imatges i infografies no tenen caràcter contractual i són merament il·lustratives, 
podent estar subjectes a possibles modificacions per motius o exigències anteriorment exposats. El mobiliari i la 
decoració mostrats són merament decoratius i no estan inclosos en el preu. El preu de venda, condicions de finançament 

i característiques de la mena de promoció, s'especificarà en el document de reserva.



                 
C. LEPANTO 5, 
ALGEMESÍ 46680 
( V A L E N C I A )

T. 96 201 21 97 
E.   info@avanthomes.es
www.avanthomes.es

HOME S

PROMOCIÓ DEL BENESTAR 


