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Després de la nostra visita el passat 08/09/20 I efectuada la prova de RT hem
vist que el problema és menys greu del que aparent ment sembla. Les
freqüències que fan més ressonància són les agudes i per poder atenuar
l'acció de ressò d'aquestes freqüències no és necessari molta densitat. Si és
important remarcar que les peces de material acústic cal col·locar-les
uniformement a tot l'espai de l'espai.
Cal millorar l'espai interior per poder millorar també el soroll general la
Cridòria, amb aquest tractament assegurem que l'espai un cop tractat serà
un espai confortable i que no serà necessari apujar la veu per comprendre la
parla.
Actualment l'espai té un RT de:
Sala 0,79 segons amb freqüències molt notables per sobre de 2.200hz.
Freqüències mig altes molt agudes i molestes. Un cop tractat l'espai no
sobrepassaren els 0,65 segons i les freqüències de ressonància seran més
planes, fet que provocarà el benestar a l'espai.
Per poder tractar de forma satisfactòria aquest problema avanç citat.
Exposem a continuació la nostra solució.
GR-3.1K/5(CAT)

Escuma absorbent acústica ignífuga de 5cm gruix de 125cm 31,25cm GRIS
G+. TEIXIT GOL 1 CARA (TEIXIT A TRIAR) elements d'escuma Basotect®
produïda per BASF, amb excel·lents qualitats d'absorció acústica i resistència
al foc.
Bs1d0(Esp.5-15 mm)....EN13501-1
Cs2d0(Esp. >15-80 mm)..EN13501-1
Cs3d0(Esp. >80-200 mm).EN13501-1

GR-M/120 (CAT)

Muntatge de plaques inclou transport dietes i ferreteria varia com coles i
altres.

1

1.147,12

1.147,12

GR-M.PROD/120 (CAT)

Disseny de projecte.
Producció tècnica.

1

207,50

207,50

(cat) Nota producció
Acústica

ACCEPTACIÓ DEL PRESSUPOST:
Per a donar per acceptat el pressupost, s' ha de retornar degudament signat
per la persona responsable i efectuar una transferència bancària del 75% del
pressupost (IVA inclòs).

1

Preguem confirmació al més aviat possible, a fi de poder reservar amb
antelació les dates i el material necessari.
ALTRES:
En aquest document es proposen solucions acústiques, però no
arquitectòniques. GRAVIS MUNTATGES S.L.U., no es fa responsable del
projecte estètic o arquitectònic relacionat amb aquest pressupost.
PERMISOS:
El client es fa càrrec de demanar, si fos necessari, els permisos pertinents a
l'autoritat per possible ocupació de la Via Pública o permisos d'obra.
RESPONSABILITAT:
GRAVIS MUNTATGES S.L.U no es fa responsable de qualsevol destrossa o
desperfecte que es pugui ocasionar als materials instal·lats, per un mal ús,
robatori, disturbi o acte vandàlic. Per tant el client es farà càrrec de les
despeses ocasionades.
Per a prevenir qualsevol incident esmentat anteriorment, l'empresa
organitzadora es compromet a complir amb les normatives vigents i adoptar
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Suma y sigue...

5.332,62

De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, GRAVIS muntatges escenogràfics S.L.U. garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Ahora sus datos forman parte de su base de datos con la única finalidad de prestarle los servicios que ha solicitado. Si desea ejercitar sus derechos,
diríjase por escrito a GRAVIS muntatges escenogràfics S.L.U., C/ de la Via 62, 17244 Cassà de la Selva, Girona, España o por correo electrónico a info@gravis.cat.
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les mesures de seguretat pertinents.
IMPORTANT:
L'acceptació d'aquest pressupost pressuposa la conformitat del client amb
les condicions generals anteriorment esmentades relacionades amb les
instal·lacions acústiques per part de GRAVIS MUNTATGES S.L.U
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Total neto:

5.332,62

Total IVA (21%):

1.119,85

Total Presupuesto (EUR):

6.452,47€

• Tots els Pressupostos tenen una validesa de 30 dies a comptar de la data d'elaboració del mateix.
• La prestació del servei dependrà de la disponibilitat del material i personal en el moment de la confirmació del Pressupost.
• És imprescindible tenir espai previst de càrrega i descàrrega i control d'excés del material també del personal.
• Forma de pagament: 75% a l'acceptació del pressupost la resta a la presentació de factura i entrega del material. Màxim 30 dies més tard.
• Consulta el nostre finançament a mida.
Esperem que aquest Document sigui de la seva conformitat, en aquest cas, ens el retorneu firmat i segellat, adjuntant les dades de l'empresa, per poder fer efectiva la reserva del material i posterior emissió de
factura.
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos atentament.
IBAN ES11 0182 1764 8402 0154 6613 (SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, GRAVIS muntatges escenogràfics S.L.U. garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Ahora sus datos forman parte de su base de datos con la única finalidad de prestarle los servicios que ha solicitado. Si desea ejercitar sus derechos,
diríjase por escrito a GRAVIS muntatges escenogràfics S.L.U., C/ de la Via 62, 17244 Cassà de la Selva, Girona, España o por correo electrónico a info@gravis.cat.

