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Donatoren
zortzigarrena

24

Donato Larretxea aizkolari aranztarrak Nafarroako txapela jantzi
zuen zortzigarren aldiz, Donezteben azaroaren 19an jokatutako finalean aisa nagusituta.

Bortzirietako
binakako txapelak

25

Azaroaren 20an jokatu ziren Lesakan Bortzirietako eskuz binakako laugarren txapelketaren finalak. Guzira 132 pilotarik parte
hartu dute txapelketa honetan.

02

larunbat
arratsaldetan
irekia

• Sukaldeak
• Egongelak
• Logelak

4000 m2 erakusketa

• Bainugelak

Sarrera
BERAtik da
Sastrin karrika,
3.2 - 3.4 Alkaiaga

31789 LESAKA
Tfnoa. 948 630 537
Fax. 948 631 443
BISITATU GURE
WEB ORRIA
www.mueblesamets.com
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Haurrendako
logeletan
aukera
zabala
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Etxebizitzen isolamendua

Etxe bakoitzean
konponbiderik
onena hautatzea
da koxka

ARIZKUN
zerrategia
Zerrategia
Zurezko teilatuak
Zurezko egituren montaia
✆ 948 453 304 • Dantxarineako errep • ARIZKUN

ETXEBERRIA
ZURGINDEGIA
Zurgin lanak orokorrean
Tel.: 948 450310
Mugikorra: 608. 677 997

ELGORRIAGA

Energia aurreztea eta aire korronteei,paretetako hezetasunari edo metalaren lizunari aurrea hartzea etxearen isolamendu egoki batez lortzen da
neurri handi batean.Paretetan,sabaian
eta zoruan zehar airea eta beroa sakabanatzen dira; beraz, adituen arabera, aipatutako puntu estrategiko horiek sendotzea da neguan beroa etxe
barruan atxikitzeko eta udan hotza
kanpoan mantentzeko modurik onena. Hartarako, merkatuan badira material isolatzaile ugari, eta haien eskaintza asko eboluzionatu da azken hogei urte honetan,amiantotik beste batzuetara igarota; beste horiek askoz
ekologikoagoak dira, propietate hobeak dituzte eta etxebizitza suteetatik babestu eta zaratatik isolatzen dute. Azken urteotan isolatzaileek izan
duten iraultzari esker edozeinek bere
etxean, nahi dituen tokiak blokea ditzake.

Paretak
Material isolatzaileak hautatu baino
lehen kontuan izan behar dira etxea
dagoen inguruko tenperatura nagusia,
haren bolumena…
Moduak eta materialak:
• Iztuku sintetikoa.Horma bat da,
zenbait geruza dituena; geruzen artean ohol isolatzaile bat du beira-zuntzezko ehun metaliko batek eta ura jasaten duen substantzia akriliko batek

sendotua.Sistemarik berrienetako eta
erabilienetakoa da, etxe barruan erabilitako isolatzailearekin moldarazten
erraza eta aire sartzea murrizten eraginkorra delako.
• Adreilu hutsak. Profesional askoren ustez,etxea isolatzeko sistemarik onena dira.Aire beroak eta hotzak
pareta sendo eta astunak zeharkatzeko denbora gehiago beharko duela bermatzen du material honek. Haren zuloak direla medio,isolamendua lortzen
da.
• Hormigoia. Haren propietate nagusiak beroaren kontzentrazioa eta absortzioa dira, gero, etxe barrenean askatzeko. Hartara, material horrekin
egindako etxebizitzek perlita, polietileno hedatua eta antzeko isolatzaileak behar dituzte.
• Olana plastikoa. Paretak hezetasunetik babesteko gomendagarria.
Profesional batek instalatu behar du,
barruan pareta eraikitzeko erabili zen
materiala sartu behar da eta.
• Isurpen-isolamendua. Pareta
bukatuetarako aukerarik onenetakoa
da, haren erabilera erraza dela-eta. Likido hori ekipo pneumatiko batez putz
eginez edo sabaiko habeen arteko tarteetan isuriz instala daiteke.

Sabaiak
Etxeko energia galtzeari buruzko
ikerketek seinalatzen dutenez, sabaia-
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AROZTEGI METALIKOA
ITXIERA METALIKOAK
ALUMINIO AROZTEGIA
ESTRUKTURA METALIKOAK
ZERRAILGINTZA
GALDARAGINTZA
ATE BASKULATZAILE eta AUTOMATIKOAK

☛

Sabaiaren
isolamendu
egokiak beroketako
gastuen %35 murritz
lezake. Etxearen atal
horretatik beroak ihes
egiten ez duela
ziurtatzeko,
egokia den materialen
batez isolatu behar da.

ren isolamenduak beroketako gastuen
%35 murritz lezake. Etxearen atal horretatik beroak ihes egiten ez duela
ziurtatzeko,egokia den materialen batez isolatu behar da. Modu ezberdinetara egin daiteke:
• Xafla edo erroilutan.Zuntz mineralez osatutakoak izan daitezke,esate baterako harrizko artilez edo beira-zuntzez.Biek isolamendu termikoa,
akustikoa eta suaren kontrako babesa
lortzea bermatzen dute produktu bakar batez.Artile horiek oso egitura arina osatzen dute, eskaintzen duten babes-maila handia da eta ekoizpen prozesuaren bidez eraldatutako produktu naturalak dira.

• Pintura bereziak.Eguzkiaren argia errefraktatzen duten pinturak aukeratu behar dira. Pintura horien osagaiek beroa beste puntu baterantz desbideratzen dute. Batez ere inguru beroetarako dira gomendagarriak.

Aparan industrialdea, 1. nabea • DONEZTEBE
Tfnoa-Faxa: 948 45 61 83 • Mug.: 649 139365

Zoruak
Etxeko parte honetatik, sabaitik bezala, ihes egiten dute errazen beroak
eta hotzak, etxebizitza gehienek zoru
azpian isolamendurik ez badute ere.
Sistema bat hautatu baino lehen, balora ezazu egokiena zeure etxearen diseinuaren arabera. Hona zenbait aukera:
• Isolamendu islatzailea. Isolamendu modu honen instalazioa isolamendua laminatan edo erroilutan jartzearen antzekoa da.Haietako zenbait
geruza laminatan saltzen dira eta akordeoi itxuran irekitzen dira, gainazalen
artean behar diren aire-guneak osatzeko.Aluminiozko paperez eginda badago, kable elektrikoekiko kontaktua
saihestu egin behar da, aluminio islatzailea elektrizitate-eroalea baita.
• Beira-zuntzezko orri malguak.
Garajeen gainean edo zimendu garaietan dauden gainazaletarako gomendagarriak. Erabilerraza da inguru
irregularretan eta akaberarik gabeko
zoruetan. ♦

Miguel Oiartzabal Telletxea

zurgindegia
Zurgin lanak orokorrean
Teilatuak, eskailerak, leihoak, ateak, tarimak…
✆ 948 631430 • Faxa: 948 625330
Zalain industrialdea, 7 • BERA

jmandueza@tximistindar.com
jmiriarte@tximistindar.com

ESKABAZIOAK
Gure Ametsa 41 • DONEZTEBE
Sakeleko tel.: 608978210

6639
39 1125046
25046 • 6693
93 6608034
08034
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KRISTALDEGIA
CLIMALIT kristal bikoitza
ISPILUAK edozein lodiera eta
kolorekoak, alakadunak, kanteatuak…
BEIRA-PLAKA LANDUAK
BEIRA BLINDATUAK
Antoiu, 34 C - 667 424649
LESAKA

Parketa zainduz

Etengabe
mantendu
behar da
• Exkabazio lanak orokorrean
• Lur ateratzeak, zanpatzeak…

Egurrezko zola egokia da parketa eta, honelako beste batzuen
antzera, arreta handia eskatzen
du beti:lan soilak baina maiz egin
behar izaten dira parketa egoera bikainean mantenduko bada.

BERATARRA

Zolak joan-etorri edo mugimendu
handia jasan behar badu hamar urtean behin gutxienez lixatu eta bernizatzea komeniko da. Nolanahi ere, eragozpen larriena marka eta marrak izaten ditu parketak, garaiz eta behar bezala tratatu ezean arras hondatua uzten baitute.

Kontserbatzea,
mantentzea
- Ahal dela, ez ibili parketean kaleko
oinetakoekin (batez ere,oinetako bustiak edo legar,lur,buztin edo zikin arrastoak uzten baditu,horiexek baitira parketaren arerio larrienak).Lanpasa edo
felpudoa paratu sarrerako atearen au-

ARGIÑAK

Jose Ignacio MARITORENA LARRALDE
DONEZTEBE 670 48 93 37

Pedro BERASATEGI DAGERRE
BERA

617 34 63 78

Leitzako bidea, 66 • 8. blokea 2.C • 31740 DONEZTEBE

E t x e g i n t z a

rretik eta ondotik, kaletik ekarritako
legar eta buztinak horietan uzteko.
- Lurrera likidorik erori bada, garbitu eta lehortu berehala egur eta zoruaren tartetik azkar asko iragaz baitaiteke. Likidoa oholen tartetik sartu
dela uste baduzu, balia ezazu ilea lehortzeko aparatua kontu handiz, egurra ez kiskaltzeko.
- Jarri altzarien hanketan tapa edo
feltro labaingarriak,berniza urra ez dezaten. Altzariak lekuz aldatzean ibili
arreta handiz:ez mugitu arrastaka,parketa urratuko duzu eta.
- Giroko hezetasuna aldatzeak egurraren kontrakzioa eta zabalpena eragiten du.Egin aurre aldaketa horiei:baliatu hezegailua garai lehorretan eta aireztapena eta kalefakzioa garai hezeetan.Giroko hezetasun egokia %35 eta
%65 artekoa da.
- Saiatu eguzki printzek parketean
luze jo ez dezaten: zura behar baino
lehenago argitu, zaharkitu eta hondatu egingo dute.

Urratzea, lixatzea
- Estali parketeko urradurak: horretarako, nahas itzazu parketaren koloreko betuna (zuretarako berezia) eta
argizaria eta, ondotik, aplikatu ore hori urraketan oihal garbi batez. Utzi lehortzen orea 20 minutuz eta igurtzi
eskuilarekin, urradura ezabatu arte.

☛

Parketa zikindu
baldin bada, ez
utzi orbana lehortzen.
Zenbat eta egin berriago,
orduan eta errazkiago
garbituko duzu. Hasieran
saia zaitez oihal heze
batekin eta, orbana
kentzen ez bada, galdetu
espezialistari.

G e h Etxegintza
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- Parketak karraska egiten badu, zabaldu tarteetan talko hautsak eta sarrarazi eskuila batez.
- Hamar urtean behin egurra lixatzea komeni izaten da,zaharkitzea mantsotzeko. Lixatzetik lixatzera zenbat
eta tarte handiagoa utzita, orduan eta
puska handiagoa jan beharko diozu zurari.Lixadura iraunkorra eta itxura politekoa izan dadin bi esku berniz ematea komeni izaten da.

Garbitzea
- Garbi ezazu maiz,hautsa mopa edo
oihal lehor batekin kenduz. Era berean, parketa garbitzeko baizik erabiliko
ez duzun zurda naturaleko eskuila balia dezakezu zeregin horretan.
- Ez gehitu garbitzeko urari azido asko,argizari edo silikonak dituzten produktuak: luze gabe kaltegarri gertatuko da horrelakoen erabilera. Zurezko
lurzoruen etsai arriskutsuena, egurretarako berariazko produktu urragarriegiak dira, epe luzera distira erauzteaz gainera, zura hondatu egiten dutelako.
- Garbitu zorua tarteka urez. Zeregin horretan erabil itzazu zurezko parket eta lurzoruak garbitzeko produktu bereziak. Produktu berezirik izan
ezean, gehitu garbitzeko urari zurrut
bat ozpin.
- Parketak distira galdu edo bestelako hondaketarik nozitu duenean,galdetu espezialistari, neurriak hartu aurretik.Hondaketa modu bakoitzari bere konponbidea eman behar zaio.
- Parketa zikindu baldin bada,ez utzi
orbana lehortzen. Zenbat eta egin berriago, orduan eta errazkiago garbituko duzu. Hasieran saia zaitez oihal heze batekin eta, orbana kentzen ez bada (gantza, esate baterako, nekez garbitzen da) galdetu espezialistari.
- Egun, egurrezko lurzoru gehienak
bernizatu edo babestuak datoz eta,antzinakoek ez bezala, ez dute argizariaren beharrik. ♦

OS K A RI Z A NA I A K

ARGIÑAK

MOTA GUZIETAKO ARGIN-LANAK
948 452 255 - 619 406 388 • Maiderrenea etxea • 31700 ELIZONDO

AROZTEGI
METALIKOA

S. Odriozola
B. Huici
Tel.: 948 631 244
Faxa: 948 625 564

Alkaiaga Industrialdea • Elutxa karrika • Pab. 3/18
e-posta: sodriozola@wanadoo.es
31789 LESAKA

JUANTXO
SAN MIGUEL
Iturgintza
Kalefakzioa eta gasa
☎ 948 45 08 66 - 626 112 415
Elizagibela, 2 - 3,a • 31740 Doneztebe

Javier Manterola
Tekniko instalatzailea
iturgintza • gasa • kalefakzioa
✆ 629 449602
Iturlandeta 4, behea • BERA
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ETXEBESTE
Ongi etorri etorkizunera

iturgintza
kalefakzioa
gasa
☎ 948 630002 • 670 412998
Herriko Etxeko Plaza 10 • BERA

PIKABEA
k
pintura
Molinero drogerian
galdetu

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu
• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean
Izpoz 8 • ✆ 948 630240 - 948 631495 • BERA

TXARUTA, S.L.
Iturgintza
Kalefakzioa
Gas a
948 45 17 63 - 659 77 00 15
GAZTELU

Etxe adimentsuak
bizia erraztuko du
Ongi etorriak etorkizunera.Etxebizitza «adimentsua» errealitatea da dagoeneko. Badira
automatizatutako etxebitzen prototipoak,
beraien artean komunikatzeko gai diren aparatu elektroniko eta elektrikoz beteak, PC
edo zentralita batetik kontrolatuak: kanpoko klimaren arabera pertsianak igo eta jausten dituzten gailuak; etxean bizi direnen ohituren arabera programatzen diren elektragailuak, haize egokitua eta berogailua; posta
elektronikoa bidaltzen duten labe eta kafeterak; telebista ikus daitekeen mikrouhin labeak edo Internetera sarbidea duten hozgailuak.
Automatizatutako
etxebizitzak dena kontrolpean izatera lagunduko du, nahiz eta etxetik kanpo egon. Gure
etxebizitzak bizia erraztuko digu.Mezuak,musika eta pelikulak etxeko
gela bakoitzera banatzeko moduko gailuak jartzea da ideia, horretarako sarea banda zabalera
eta almazenatzeko ahalmen aski duen zerbitzariarekin lotuz.

EEBBetako
familia
sentsoreez
inguratua
Ikerketa egiten ari
omen dira Estatu Batuetan,Georgiako familia batekin. Familia hau kame-

ra,mikrofono eta milaka
sentsorez inguratua dago, hiru solairu eta 500
metro koadroko etxean.
Zolean jarritako sentsoreek bizilagun bakoitza
bereizten du, bakoitzaren egoera eta mugimenduak detektatzen ditu eta badaki zein tresna erabiltzen duen eta
non,nola eta norekin solasten duen, komunikabideen (TB, tfnoa, internet,etab…) erabilera edo
nola elikatzen den. Sentsoreek eta sistema automatikoek bere portaeran aldaketak somatuko dute, bere bizi-konstanteak bilatu eta mediku azterketak automatikoki eginen dute, larrialdi kasuan medikua dei-

tuko dute, etxeko lanak
eginen dute eta denborapasa ezberdinak eskura jarriko dute. Jabeen
gustoak ikasteko gai diren sistemak dira.
Teknologiak gauza guztietarako aukera ematen
duen etxebizitza adimentsuak diseinatzea da
helburua: jabeak emandako aginduak aditu eta
gauzatzen dituzten paretak,jendearen presentzia somatu eta klimatizadoreak edo argia pizten duten sistemak, morroi lana betetzen duen
ordenagailu zentrala
etxea gobernatzeko, behar denean elektrikaria
edo iturgina deitzen duena… Aukera hau eta bertze aunitz posible dira dagoeneko.

Elektragailu
adimentsuak
Hirugarren milurtekoak etxeko elektragailuen mundua teknologia
berriekin eta komunikazioarekin lotzen ditu.
Knowledge Lab enpresak
diseinatutako mikrouhin
labeak koloreko pantaila dauka, telebista ikusi,
Interneten nabigatu edo
gure posta elektronikoa
irakurtzeko aukera ema-

Alicia T. Erlanz
BEHAR DITUZUEN
LAN TXIKI HORIENTZAT
GREMIOEN
KOORDINAZIOA

OFIZIALE GUZTIAK

LOIZATE
J.M Mitxelena

X. Zubieta

SERVI - LANen
Elizagibela, 5 • DONEZTEBE
Tel. 948456193 - Fax. 948450760

948 637 750
689 908 665

BERA

948 634 199
677 559 436
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• Kanpoko eta barneko pinturak
• Kolore guztiak ordenadore
bidez prestatzen ditugu
• Pintura industrialak
• Alfonbrak eta moketak
• Zurajeendako tratamenduak
• Fraktalis
• Paper pintatuak
948 45 22 50

IRURITA

AUKERA ZABALA

HARRI-LANSL
Harri
zizelkariak
Harri landuak, paretak apaintzeko harriak,
harlauzak…

Oharriz auzoa
948
452
143 • Fax. 948 452 452
☎
31.795 LEKAROZ

ASTIZ ANAIAK
ten duena. Baina praktikoena, sukaldea kudeatzeko eskaintzen duen
aukera da: bukatzeko
punttuan dauden produktuak eskatuko ditu
komertzio elektroniko
bidez, gehien erabiltzen
ditugunak memorizatu
eta dendan merkeen
daudenak bilatuko ditu.
Ukipen pantailak ahotsa
ere ezagutuko du. Mikrouhin labe sinesgaitz
hau merkatuan izanen
da abudo.
LG Electronics enpresak hozgailua familiaren entretenimendurako eta komunikaziorako gailu bihurtu du.Internet Digital Refrigerator
berriak, eskuineko atean 15.1 pulgadako kristal likido pantaila (LCD)
eta Sarera lotzeko portua dauka.Hozgailu “adimentsuak” behar diren
jakiak Internet bidez
erosteko aukera emateaz gain, lagun eta senideekin bideokonferentziak izateko, bideo mezuak trukatu edo argaz-

kiak ateratzeko modua
eskaintzen du, pantailaren gainean dagoen kamera digital txikiaren bitartez.Telebista ikusi edo
MP3 formatuko musika
ere aditzen ahal da.Pantailak hozgailua kudeatzeko informazioa ematen du: barneko tenpe-

raturatik hasi eta janari,
errezeta, elikadura informazioa, kaduzitatedatak eta hor gordeak
dauden produktuak
prestatzeko aholkuak.
Etxeko bertze tresnei
ere baliabide elektroniko ugariak emateko prestatzen ari dira. ♦

zurgindegia
zurgintza lanak
orokorrean
Aldude etorbidea, 5
ELIZONDO
✆ 699325449 • 948 580886

PITTI
ESKABAZIOAK
ESKABAZIOAK
✆ 616 513491 • DONEZTEBE

07

08

E tGehigarria
x e g i• 387.nzbk. •t2004-XII-02
z
Etxegintza

ALEMAN
zerrategia, SL
• Teilaturako estrukturak
(douglas pinua, haritza…)
• Tarima.
• Portxeak tamaina egokian.
Frantziako errep. z/g • ERRATZU • ✆ 948 453173

HUR-BERRI SL
Iturgintza
Kalefakzioa
Elektrizitatea
☎ 948 452 449 - 616 791 071 • Fax: 948 452 452
Oharriz - 31795 LEKAROZ

JAURENA
etxetresna elektrikoak

☛ Sukalde mobleak
☛ Elektrizitatea
☛ Antenak
Ricardo Baroja, 12 • ✆ 948 63 12 17
BERA

LL

LABORRA-LARUMBE
arkitektuak

Santiago, 54 - 1.
31700 Elizondo (BAZTAN)
Tel: 948 580 122
Faxa: 948 581 888
E-mail: laborra@terra.es

Konstituzio Plaza, 3 - 1.
3 eta 4 Bulegoak
31600 Burlata
Tel eta Fax: 948 134 563
E-mail: larumbe@es.inter.net

a

G e h i g a r r i a

Sukalde berria

Praktikotasuna
eta estetika
Gure etxeak aldatzen
doazen neurrian, sukaldeak ere aldatzen dira.
Orain arte, sukalde tradizionalak nagusitzen ziren etxe gehienetan, eta
horien ezaugarriak ziren,
errate baterako,zura eta
bukaera kurbatuak.Egun,
aldiz,aldaketa nabaria da,
eta gazte gehienek sukalde modernoak jartzen
dituzte.
Lehengo sukaldeek biltegiak ziruditen, bertan
sartzen baitziren gauza
gehienak. Gaurko sukaldeak,berriz,gero eta arinagoak dira, esposizio
itxura dute. Erran nahi
baita, armairu gutxiago
jartzen dela eta kristal
gehiago. Sinpletasuna du
ezaugarri nagusia gaurko
sukaldeak. Estetika modernoa du eta lerro zuzenak dira nabarmen.
Zein da aldaketaren
arrazoia? Galdara eta gasa sukaldetik kanpora atera dira, beraz, sukaldean
gauza gutxiako sartu behar da. Gainera, batzuek
arropa garbigailua ere sukaldetik kanpo dutenez,
leku gehiago dago orain.
Zurezko sukalde tradizionalekin bertsio modernoak ere egiten dituzte ate lakatu zaharki-

tuekin, emaitza rustikoa
lortuz.Gustuaren eta diruaren arabera zur trinkoak edo estratifikatuak
erabiltzen dira.Bi horien
arteko konbinaketa ere
jende aunitzek erabiltzen
du.Egur kolorea ere bertze batzuekin konbinatzen da,gorriarekin,berdearekin…
Arestian aipatu dugu
armairuak guttiago erabiltzen direla. Orain aluminiozko beira-arasak
erabiltzen dira, eta ho-

rrek,sukaldean beira kopurua handitzea dakar,
dotoretasun eta sinpletasun irudia emanez. Armairu edo beira-arasa
hauen inguruan erran behar da irekitzeko modu
aunitz daudela. Errate baterako, pertsiana moduan, korrederak, extraibleak… Hau guztia
modernoa izateaz gain,
praktikoa ere bada.
Bertzalde, aluminioa
sukaldeko txoko guztietan ager daiteke,hala no-

ORMIGOI ETA
ZUREZKO EGITURA
DUTEN ETXEBIZITZEN
PROIEKTU ETA
ZUZENDARITZA
TEKNIKOA

Fernando Orset Mauleon arkitektua
Iturlandeta 6 BERA (31780) tel. eta fax: 948 625409
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IRIBARREN
zurgindegia
LEIHOAK

• Obrako lanak orokorrean
• Tarima, ateak, eskailerak
948 635 071 ETXALAR

Antsolokueta 28, behea

BERTIZARANA
TAILERRAK
la,ateetako lau ertzetan,
heldulekuetan, zokaloetan, gainetan eta etxetresna elektrikoetan.
Granitoa, neurri handi batean, orain arte sukaldeko gainak egiteko
erabiltzen zen gehien batean,baina gaur egun badira bertze material batzuk: altzairu herdoilgaitza, quarella, silestone eta
coriana.
Sukaldeko zolari dagokionez, gresa aunitz
erabiltzen da.Inpermeablea izateaz gain,ongi garbitzen da eta bukaera uga-

ESTRUKTURA METALIKOAK
ATEENDAKO MEKANISMOAK - ATEAK
BARANDA ETA FORJA ARTISTIKOA

☛

Gaur eguneko sukaldeak
arinagoak dira: armairu
gutxiago jartzen da eta kristal
gehiago. Sinpletasuna da gaurko
sukaldeen ezaugarri nagusia.
Estetika modernoa du eta lerro
zuzenak dira nagusi.

ri ditu.Ez irristatzeko,hobe matea aukeratzea.Koloreari dagokionez, neutroak eta jaspeatuak dira onenak.Txuria eta kolore biziak ez dira kolo-

re horiek bezain sufrituak.Baldosaren neurria
zenbat eta txikiagoa izan,
orduan eta zabaltasun
itxura haundiagoa emanen du sukaldeak. ♦

Tel-Faxa: 948 592243 • NARBARTE

Jose Canabal
Instalazio
elektrikoak
orokorrean
ARGIZTAPENA
MATXURAK
ALARMAK

☎ 666 57 58 99 - 948 637 541
IGANTZI

MERYT Materialak
BERAN
ERAIKUNTZAREN
BILTEGI OROKORRA
Ubela industrialdea

☎ 948 631 201 - BERA
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Etxeko
txikien
ametsa

ORMIGOI ZULAKETA
659 401 555
Lakatenekoborda
ETXALAR

ETXEPARE ANAIAK

H

eraikuntzak
zeak
t
i
r
r
e
b
Zahar

948 637 431 • 608 576504
Bittiria, 22 • 31.770 LESAKA

PATXIKU

garraio - eskabazioak
Tel: 670 974025

Marrazkiak eta koloreak nahasten
ditugu, gure etxeko txikienen logela
ahalik era politena eta alaiena izateko
eta haurra bertan dagoenean babestuta eta gustura sentitzeko.
Baina haurra abudo hazten da eta
baliteke gurasoek jarritako dekorazioa
batere ez gustatzea. Horregatik, aisa
aldatzeko moduko altzariak jartzea komeni da. Hau da, haurraren gelan izugarrizko armairua jarri ordez, altzari
erabilgarri eta xinple bat jartzea hobea da, gero aldatu ahal izateko. Horrez gain, ohatzeak jartzeko moduak
garrantzi handia du logelaren itxuran.
Ohatze bat baino gehiago paratuz gero, ohatze bat bertzearen gainean jartzen ahal da,baina ez dute zergatik bata bertzearen parean egon beharrik.
Horrela,itxura ezberdina emanen zaio
logelari.Gainera,haurrendako geletan
hagitz erabilgarriak eta egokiak izaten
dira kaxak, zumezkoak, egurrezkoak
edo bertze material batez eginak,gauzak eta jostailuak gordetzeko primerakoak direlako.

Paretaren garrantzia
Altzariak ez dira,jakina,aldatzen ahal
diren gauza bakarrak. Izan ere, txikien
gelako pareta hagitz garrantzitsua izaten da apaintzeko garaian. Pareta pintatu ordez, nahi izanez gero, paperarekin joka dezakegu; honela, gero kentzeko aukera ematen digu, zailtasun
handirik gabe. Gainera, haurrek sarritan gela pintatu egiten dute margoekin eta papera gero kentzeko erraza

☛

Ohatzeak jartzeko
moduak garrantzi
handia du logelaren
itxuran. Ohatze bat baino
gehiago paratuz gero bat
bertzearen gainean
jartzen ahal da, baina ez
dute zergatik bata
bertzearen parean egon
beharrik.

ELEKTRIZITATEA
PROIEKTU ELEKTRIKOAK

ELEKTRAGAILUAK
Tel. 948 630592 • Legia, 23 • BERA

E t x e g i n t z a

da. Bertze aukera bat, logelako paretak arbel handi batekin estaltzea
da.Honela,haurrek margotzeko aukera izanen dute eta egunero dekorazio berria izanen dute.
Bertzalde, jakina da haurrak logelan eta baita etxe guztian ere, lurrean ibiltzen direla. Hori dela eta,
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umeen logelan moketa edo alfonbra goxo handi bat jartzea egokia
da, haurrak lasai eta minik hartu gabe jostatzeko.Amets eta ilusio izugarriz jartzen da haurren logela,haiek
gustura sentitzeko eta amets onak
izateko. ♦

AGUSTIN
PORTU
aroztegia
Ameltziaga - Kaule auzoa • BERA
☎ 948 631 058 • 670 422316
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Zertarako pasa hotza,
soluziorik dagoenean

Ordoki Industrialdea, 31713 Arizkun (Nafarroa)
Tfnoa.: 948 45 32 59 Faxa: 948 45 34 23
betikopvc@teleline.es

BETIKOn
era guztietako
itxierak egiten ditugu,
kolore diferentetan, haritz,
pinu, kaoba, etabar.

Zaharberritzeak obrarik gabe
Aluminio eta PVC zurgindegia

Estalpe irekia

Estalpe itxia

Fabrikanteak garenez
preziorik onenak eskaintzen ditugu

4 arrazoi on PVC jartzeko
Kalefakzioan
% 35a
irabaziko duzu

ISOLAMENDUA

Ateak

Portxeak

Ez du
pintura
beharrik

MANTENU

ERREXA

Ur eta
haizetik
babesteko,
baita
soinuetatik ere

HERMETIKOTASUNA
Leihoak

Denborak
ez du
aldarazten

IRAUNKORTASUNA

Kontraleihoak

Deceuninck markaren perfilak
kalitaterik handienekoak dira,
Aenor eta NFren
zertifikatuarekin.
15 urteko garantia.

Eskatu aurrekontua loturarik gabe 948 453 259 telefonoan edo bisitatu gure erakusketa

Janzkera
Lentzeria
Etxebarnea

Plaza Zaharra, 14 • LESAKA
✆ 948 637 721

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289

1
2

16

15
14
13
12

1
2
3
4

16

5
15

11
10

6

7
8

9

14
1- Artieda lentzeria
2- Kotoi
3- Igone liburudenda
4- Ilaiak ileapaindegia
5- Kalash
6- Global
7- Saneamientos Gare
8- Okane

9- Euskadiko kutxa
10- Beep
11- Txalupa arraindegia
12- Katea-bike
13- Iriarte - Echandi
14- Kalotxa zapatadenda
15- Arriet jantzidenda
16- Eguzki ostatua

13
12

11

3

4

5

6

7
10

9

8
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ALMACO
BAZTAN

teilak

sukaldeak
- Teilatuak
- Paretak
Kapa anitzeko isolatzaile
termo-isladatzaile aukera

zeramikak

velux-ak

etxegintza eta
saneamendu
materialak

✆ 948 580 104 / 948 580 366
ELIZONDO

E t x e g i n t z a
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SANTESTEBAN
zerrategia
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•
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Mendi lanak (Pinuak erosten dira)
Bigak
Teilaturako egiturak
Osagarriak
Autoklabe tratamendua

a
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Bainugela obretan

Osorik moldatzea
6.000 euro
inguruko gastua

ZUBIETA • ☎ 948 450877

Juanotena
zurgindegia
Ateak • Eskailerak • Leihoak
Zurgin lanak orokorrean
Leitzako bidea • ✆ 948 450211
DONEZTEBE

—Etxegintza eta burdindegi materialak
—Zeramikak: Venis, Porcelanosa, Aparaci, Porcelanato
—Teila frantsesak: Guiraud, TBF
—Egurrezko sukaldeak
—Tximiniak
✆ 948 450305
✆ 948 450068
DONEZTEBE

Orain

banatzaileak

Bainugela da,seguruenik,erreforma gutxien jasotzen dituen etxeko gela,nahiz eta egunero erabiltzen dugun. Etxegile
eta arkitektoen erantzun
zibileko aseguruak 10 urteko indarraldia izaten
duen arren —instalazio
batek epe horixe iraun
omen dezakeela bermatzen da—, iturgintza lanak egoera on-onean 25
edo 30 urtez (baita gehiago ere) mantentzen dira.Estetika alorreko arrazoiek edo jabea aldatzeak aurreratzen dute,maiz,
erreformak egiteko premia. Etxe zaharrenetan
erreforma horiek direla
eta, berunezkoak (metal
hau osasunarentzat kaltegarri da, jakina, eta urpresioaren aldaketen aurrean samurregi da) ohi
ziren hodiak aldatu eta
kobrezkoak jarri izan dira.
Kontua ez da beti bainugela goitik behera aldatzea: aparatu eta armairu berriak jartzea ere
aski izan daiteke eskuarki.Baina erreformak osotasuna hartzen duenean
garestia da, inondik inora, hainbat lanbidez osatu beharrekoa baita:iturgin, argiketari, eskaiolista eta pintoreak hartuko
dute esku.Aparatuak ez
dira batere merke, denbora luzeko erabilerak
hondatu gabe irauteko
diseinaturik daudenez,
kalitate on-ona izaten dute.Hortaz,zeramika,aparatuak, hodiak, pintura
eta bukaera jasotzen dituen erreformaren aurrekontua eskatzean ez
da harrigarri gertatzen
kostua (merke antzean

ari gara,jakina) 6.000 euro ingurukoa izatea.

Zatikako
erreformak
Bainugelako obra planteatzean,egiaz aldatu behar denaz hausnarketa
serioa egin behar da.Altzariak, aparatu guztiak
edo batzuk eta txorrotak berritzea izan liteke
konponbidea,hodiak eta
hormak oraino egoera
onean daudenean. Ederra geratuko da bainugela eta,obra egun gutxitan eginen denez, familiaren bizimodua ez du
bortizki eraldatuko,hauts
gutxiago harrotuko du
eta merkeago gertatuko
da.
Gutxi gorabeherako
prezioez ari garela,gama
soil baina kalitate bikaineko lababoaren,bidetaren eta konketaren gutxieneko prezioak 600 euro inguru dabiltza; goiko
muga norberak ezartzen
du,eskaintza zabal-zabala baita kontu hauetan.
Bainera da horren adibide argia: 300 eurokoak
ere badiren arren, beste
batzuek masajeak eman,
ur- eta xaboi-zorrotadak
jaurtitzen dituzte, zenbaitek irratia, telefonoa
edota CDak erreproduzitzeko aparatua daukate...horien prezioa 1.800
eurotik gora doa.
Txorrotei dagokienez,
bertan inbertitzea komeni izaten da, horixe
baita gehien erabiltzen
dena, eta hortaz, matxura gehien izan ditzakeen
elementua. Sekulako
erresistentziako txorrotak ere badira 70 eurotik hasita.

Erabateko obra
Gremio bakoitzak sartuko dituen lanorduak jasotzen dituen aurrekontua zehaztu eta onarturik, egin dezagun kontu
lanak astebetez luzatuko
direla eta, ordu batzuetan behintzat,ezingo dela komuna erabili. Planoaren gainean eztabaida
egin eta ezarriko diren
materialak erabakiko dira.Azulejoen metro koadroaren gutxieneko prezioa 15 euro den arren,
bera da,dudarik gabe,bainugelako apainketan elementu behinena.Merkatuak eskaintzen dituen
alternatibak (xelebrekerietatik kanpo) biziki ugariak izanik, zeramika-katalogo batzuek 120 euroko laginak jasotzen dituzte.Aldatu,gelaren osoko egituraketa alda daiteke, hodiak bestela antolatuko baitira, baina
etxeko hodi orokorrak
nondik nora doazen jakitea ezinbesteko da.Horietatik urrutiratzea ez
da eragozpena: bainugela batek, eskuarki, ez du
izaten 8 metro koadro
baino gehiago, baina zeinahi irtenune edo bihurgune edertzeak euro
gehiago gastatzea ondorioztatuko du. Bainugela
bakarraren ordez,bi edo
gehiago dituzten etxeetan, obrak bainu guztietan batera egiteko aukera aztertu beharra dago:
materialen kostua bikoiztu arren, gremioen
eskulana merkeago gertatuko da segurutik.

Lanbideak,
hurrenez hurren
Obran sartzen den au-
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ttipai a
tt

p

Andutzeta, 12
31760 ETXALAR
✆ 948 63 54 58
ttipi-ttapa@ttipi.net

Aluminio aroztegian
eta barandetan
espezializatuak

rrena igeltseroa da: berak azulejoa kendu eta,
ondoren,zorua eta hormak prestatuko ditu.Ondotik argiketaria eta iturgina datozkio.Azken orduko banaketa-aldaketarik izatekotan,lanean hasi aurretik bi profesional
horiei jakinarazi beharko zaie:hodi eta argi-uneak alda daitezke oraindik (igeltseroak azulejoa
ipini arte bada astirik
oraino),kostua garestitu
egin daiteke, profesional
horiek orduka dihardutelako lanean. Eginkizuna, beraz, lanean hasi aurretik gaztigatu behar
zaie, argi eta garbi dakigula altzariak, entxufeak
eta aparatuak non kokatu behar diren.
Segurtasun arrazoiak
medio, zeinahi ur-gunetatik gutxienez metrobetera urrundu behar dira entxufeak. Hodiei dagokiela,etxebizitza gehienetan ura bertan itxi eta
irekitzeko hartune indibiduala dagoenez eta
obrak etxe horretako
elementuetan bakarrik
izango duenez eragina,ez
da zertan jabeen komunitateari lanaren berri
eman.Nolanahi ere,iturginak arriskurik aurreiondoko orrian
segitzen du

☛

☛

Bainugela bakarraren ordez
bi edo gehiago dituzten
etxeetan, obrak bainugela
guztietan batera egiteko aukera
aztertu beharra dago: materialen
kostua bikoiztu arren, gremioen
eskulana merkeago gertatuko da
segurutik.

GO N Z A L O FE RN A N D EZ
LAMANA eta A. T., S. C V .
Injineru tekniko industriala

• Bernizatze-kabina
• Pintura lanak orokorrean
• Pisu, lokalak eta fatxadak
Leitzako bidea DONEZTEBE
✆ 606 377424
Tel: 948 450734

ERAIKUNTZA MAKINA ETA
ZERBITZUEN ALOKAIRUA

• Bulego teknikoa: proiektuak,
obra zuzendaritzak, etab…
• Instalazio elektrikoa
• Enpresen mantenimendua, etab…

• Kamioi-grua teilatuak egiteko eta moldatzeko
• Materialen garraioa
• Mailu, elektrizidade-sorgailuak, andamio eta konpresorak

Eli zag ib ela , 5 • Te l-F ax : 9 48 4 50 7 60 • D O N EZ T EB E

Leitzako bidea • ☎ 948 451793-659 702694 • DONEZTEBE

• Etxeko eta industriako elektrizitatea

Construcciones

LOHITZUNE
Etxeak, teilatuak…
Eraikuntzak orokorrean
Tel.: 948 615084 • Mug.: 699 461386
Penta etxea • 31749 EZKURRA

eraikuntzak
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MUGAIRE
iturgintza
Iturgintza,
Kalefakzioa
Gasa
Tel: 948 59 20 04
Fa x eta Tel : 948 59 21 8 3
Mugi korra : 629 40 78 95
ORONOZ

kusten baldin badu —
etxe zaharretan, bereziki—,eraikineko hartune
orokorra kontrolpean
edukitzea komeni izaten
da.Gela prestaturik,igeltseroak zorua eta hormak azulejoz jantzi eta,
azkenean, aparatuen eta
txorroten instalazioa egiten da. Altzari neurrirakoak nahi izanez gero,
entrega hilabetea geroratuko da, eskuarki.

Bainua ala
dutxa?
Ohitura sozialen gainean berriki eginiko ikerlan batek zioenez, espainiarren %92k dutxatzea
nahiago du bainua hartzea baino. Ez da harritzekoa, beraz, geroz eta
bainera gutxiago instalatzen direnean,dutxa-pla-

☛

Gero eta bainera gutxiago
eta dutxa-plater gehiago
instalatzen dira. Horrek badu
hainbat abantaila: toki gutxiago
betetzen du, bertan sartzea
errazago da eta istripu edo ezbehar
gutxiago gertatzen da.
Ingurumenean ere badu eragina,
ur gutxiago erabiltzen baita.

terak ugalduz joatea.Badu horren hainbat abantaila, hala nola: toki gutxiago betetzen du, bertan sartzea errazagoa da
(funtsezkoa, mugikortasun urriko pertsonentzat) eta bertan istripu
edo ezbehar gutxiago jazotzen da. Ingurumenak
ere garrantzi handia du
horretan: dutxa azpian

behar den denbora bakarrik ematen badugu,
bainerarekiko ur-aurrezki galanta egiten da. Lorturiko arrakasta dela medio, aspaldi honetan bainu-industrietako I+G departamentuetan interes
handiagoa piztu du dutxak. Horrenbestez, eskaintza erakargarria da
benetan.

TXARAGORRI
iturgintza
☎ 649 853 440
Elbarren,
56(Martikonea)
31880 LEITZA

E t x e g i n t z a
Zolak
eta pintura

Ura egoki
erabiltzea

Zolak ez du inola ere
labaingarri izan behar,ezta eroalea ere.
Tradizioz jendeak zeramikaren alde jotzen bazuen ere, bestelako materialak (kortxoa, adibidez:iraupen luzekoa izaki, hezetasuna ongi pairatzen du) ari dira gero
eta indar handiagoa hartzen.
Pinturetan,berriz,bainugelan pintura plastikoa
baztertu beharra dago:
hezetasunik ezin jasan dezakeenez, berehala hondatzen da eta. Hobe da
esmaltea edota iztukatua
aukeratzea.
Sabaietan, eskaiolan
edo, areago, bainugelako
paretaren batean bada
ere, pinturak sekula ez
du azulejoaren erresistentzia ageriko: urarekin
kontaktuan dauden aldeak, beraz, azulejoz estali behar ditugu, ezinbestez.

Etxe batean baliatzen
den uraren erditik bi herenera garbiketan, bainuan eta dutxan erabiltzen da. Horrez gainera,
etxebizitzan kontsumitzen den energiaren %15
ur hori berotzera doa.
Teknologia berriei esker (ur-bolumen txikiko
komunak edota txorroten ura aurrezteko mekanismoak), premia horietarako uraren kontsumoa erdira ekar daiteke. Halaz ere, horrelako baliabideak ez dira era
jeneralizatuan erabiltzen.
Gastua kontrolatzeko
ikerketek iragarri dutenez, erabilera horietan
gastatzen dugun uraren
%10 aurrezteak,100 hektometro kubikodun urtegia sortzearen parekoa
litzateke.Hori modu soil
batean lor daiteke: dutxako txorrota minutu
bat lehenago itxiko bagenu. ♦
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Bainugelaren zolak ez du
inola ere labaingarri izan
behar, eta eroale ere. Tradizioz
jendeak zeramikaren alde jotzen
bazuen ere, bertze materialak,
kortxoa adibidez, ari dira gero eta
indar handiagoa hartzen. Pintura
plastikoa ez da erabili behar, hobe
da bainugelan esmaltea edota
iztukatua aukeratzea.

21

22

E tGehigarria
x e g i• 387.nzbk. •t2004-XII-02
z
Etxegintza

a

G e h i g a r r i a

Europan diferente da

Alokatzeari
ematen zaion
laguntza publikoa
ez da aski
Hutsik dagoen etxebizitza kopuru izugarria murriztearren eta ahalik eta
gehienak akurako merkatura eramateko asmoz,
2004ko Zerga Aitorpenean hutsik zeuden etxebizitzen jabeei mesede
eginen dien neurri bat jarri zen indarrean (hurrengo urtean eginen den
aitorpenean): errenta
zenbatekoaren %40 deduzituko dute, justifikatu ez diren gastuen
%10eko dedukzio orokorrari gehituz. Desgrabazio hori kontratua
2002ko apirilaren 19 eta
2004ko abenduaren 31
bitartean sinatu bada hartuko da aintzat eta baldin eta aurretiko sei hilabeteetan etxebizitza hutsik egon bada.Beste neurrietako bat hutsik dauden etxebizitzei errekargu fiskalak ezartzea
da, era horretan, akurako merkatura atera ditzaten. Halere, badirudi
neurri hori praktikara

APEZTEGIA
BERRIA
BURDINDEGIA
Baratzerako behar dituzun
erreminta guziak
Elizagibela 1 • DONEZTEBE
☎ 948 450 994

☛

Etxea errentan hartzea
erabakitzen duten
pertsona askok aldi baterako
baino izanen ez delakoan
egiten dute, izan ere inork
ez du dirutza handirik
mugarik gabe ordaindu nahi,
azkenean, norberarena
izanen ez den zerbaitegatik

eramateko asko falta dela.

Europan zer
gertatzen ari da?
Espainian etxebizitzen
%83 beren erabiltzaileenak dira, errentan %11
daude eta gainerako %6
doan edo prezio baxuan
utzitako etxebizitzak dira.Zifra hauek arras desberdinak dira gure inguruko herrialdeetan,Alemania (%55 errentan),
Holanda (%46), Danimarka (%45) etaAustrian
(%40), konparaziora.
Horrenbertzez,Europako Batasunean errentan

dauden etxebizitzen batez bertzekoa %32koa
zen 2002 urtean; kopuru hau Espainiako estatuan ez da %11ra iristen.
Europako Batasunean
akurako etxebizitza publiko gehiago dago, publikoa zein pribatua, eta
horrek ahalbidetzen die
diru sarrera gutxien duten hiritarrei etxebizitza
bat erabili ahal izatea.Espainian gertatzen ez den
bezala, Europako Batasunean jabetza erregimeneko etxebizitza parkea aski dirudun diren familiei zuzenduta dago,batez ere. Gainera, Europako herrialde gehienetan administrazio publikoek langileen mugikortasuna suspertzen dute,
Espainiako estatuan ez
bezala. Aditu gehienek
diotenez, etxebizitzaren
jabetza erregimena langileen mugikortasunarekin arras estu erlazionatuta dago. Biztanleriaren
mugikortasunak akurako
etxebizitzen eskaria areagotuko luke, Administrazioak arazoari konponbideren bat eman be-
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Parket
flotatzailea
Bertan egindakoa
Tel.: 948 456 010 • Faxa: 948 456 148
DONEZTEBE

Karrikatik kanpo dagoen eremu batean etxea egin nahi denean, lehendabiziko gauza da eremu horretan etxerik egiten ahal den egiaztatzea

harko lioke, eskaintza
handitu eginen litzateke
eta merkatua dinamizatuko.

Errentan hartu
baino nahiago
erosi. Zergatik?
Akurako etxebizitzaren
arazoaren arrazoia ez dago eskaintzan soilik, baizik eta baita eskarian ere:
Espainiako familia gehienentzat etxebizitza baten jabe izateko nahia
funtsezkoa da. Errentan
bizitzea ez dugu gogoko;
nahiago dugu hipoteka
bat ordaindu eta horrela, poliki-poliki, higiezina
erosi, nahiz eta etxebizitzen salmenta prezioak
arras altuak izan eta lanaren ez egonkortasuna
nahikoa handia.Gero eta
erosahalmen handiagoak
eta hipoteka kredituen
interes tipoen murrizketak jabetzaren kultura areagotu egin dute, etxebiondoko orrian
segitzen du

☛

☛

Errentan bizitzea ez
dugu gogoko; nahiago
dugu hipoteka bat ordaindu
eta horrela, poliki-poliki,
higiezina erosi, nahiz eta
etxebizitzen salmenta
prezioak arras altuak izan
eta lanaren ez egonkortasuna
nahikoa handia.

Esteban Irisarri
Industriako ingeniari teknikoa
Goi-tentsioko eta behe-tentsioko
Proiektu Elektrikoak
Gososta etxea • 31760 ETXALAR
Tel. 637 774836

Juan Mari Aleman - Patxi Valer

Obra zuzendaritzak
Lur neurketak…

Esther Ateak
Ate eta zerrailak
saldu eta jartzen ditugu

Zurgintza lanak orokorrean
Zarandia 9 • LESAKA
Tfno./Faxa: 948 62 75 84
esther-ateak@terra.es
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ESTUDIOS GEOLÓGICOS

GEEA GEOLOGOS, SL
IKERKETA GEOTEKNIKOAK
ETA HIDROGEOLOGIKOAK
www.geea.net
edozein eraikuntzarako zimendatzeak,
eraikuntza zibila,
lurpeko urak, ingurugiroa…

696 435 907 / 606 507 335
Iturlandeta, behea - 31780 BERA

YANCI

JESUS Mª eta XABI

ITURGINTZA
KALEFAKZIOA
GAS
MERKATUKO MARKARIK HOBERENAK
Ziburu, 6 • BERA
653 732 353 / 948 631 484

zitzak garestitu eta akura merkatuaren garapena asko kaltetu dute.Gainera, etxebizitza errentan hartzea erabakitzen
duten pertsona askok aldi baterako baino izanen
ez delakoan egiten dute,
izan ere inork ez du dirutza handirik mugarik
gabe ordaindu nahi, azkenean,norberarena izanen ez den zerbaitegatik
(eta hortxe dago arazoaren gakoa). Espainiako
etxebizitzaren eskaintza
erosketara zuzenduta dago,batez ere.Egoera horrek etxebizitzarako sarbidea zaildu egiten du eta,
aldi berean, zurruntasun
handia eragiten du merkatuan. Etxebizitza parke handiagoa izanen lukeen akurako merkatu
dinamikoak errenta baxuko familiei etxebizitza
bat izatea ahalbidetuko
lieke, hala nola, langileen
mugikortasun geografikoa eraginen luke.

Gazteak eta
etorkinak:
etxebizitzara
sarbide zaila
Printzipioz gazteek etxebizitza bat izateko biderik zuzenena alokairua
da,erraza delako eta konpromiso finantzarioa ez
delako oso handia.Halere,merkatu honetara sartzeak suposatzen duen
kostuak,seguruak,fidantzak eta aurre ordainketak,hala nola eskari handiaren eta eskaintza urriaren artean dagoen aldeak gazteak akura esparru
honetatik kanpo egotea
ekartzen du. Gainera,
etxebizitza jabeek gazteak arrisku handiko maiztertzat hartzen dituzte.
Espainian akurako etxebizitzen gabeziak lana bilatzen ari diren gazteen
mugikortasuna geldiarazten du eta bikote gazteak jabe bihurtzera behartzen. Bikote gazteek
bi soldata bermatu be-

har dituzte etxebizitza
bat erosi ahal izateko.Beraz, errazagoa da gurasoen etxean beste herrialdeetan baino denbora luzeago gelditzea
eta 30 urte bete edo lanean nolabaiteko egonkortasuna aurreikusi arte emantzipazioa atzeratzea.
Etorkinen egoera are
okerragoa da.Espainiako
estatuko biztanleriaren
%85 etxebizitza baten jabe da. Etorkinen artean
kopuru hori %28ra jaisten da,horrenbestez,Estatuan 10 etorkinetatik
7 baino gehiago errentan bizi da. Beste ezberdintasun batzuk ere badaude: Espainiako estatuan etxebizitza jabeen
%61eko portzentajeak
guztiz ordainduta du higiezina; etorkinen artean, aldiz, etxebizitza ordainduta dutenen portzentajea %45ekoa da.
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Mikel
UBIRIA

ESKABAZIO E TA GARRAIO AK

619 71 63 22
608 77 96 41
948 637 214
BITTIRIA PLAZA, 8
LESAKA

zurgindegia
ateak • leihoak • tarimak
Sukaldeak eta armairu enpotratuak
✆ 948 510402 • 609 067123
Goiko Errota • LEITZA

Jose Luis
ITURBIDE IRISARRI

☛

Etxe
jabeek,
gazteak
arrisku
handiko
maiztertzat
hartzen
dituzte.

Etorkinentzat etxebizitza libreak erosteko aukerak are murriztuagoak daude, prezioak altuak direlako eta etorkinen diru sarrerak,normalean, baxuagoak. Hori dela eta, alokairuzko
etxebizitza jo behar izaten dute. ♦

Lijatzeak
Bernizatzeak
Tximindo 48A, 2.C • ARIZKUN
☎ 948 453 008 / 696 357 496

ttipai a
tt

p

Andutzeta, 12
31760 ETXALAR
✆ 948 63 54 58
ttipi-ttapa@ttipi.net
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ESPELOSIN
ERAIKUNTZAK
Auloa Baserria
Tfnoa: 948 45 07 73
Mugikorra: 619 416 959
SUNBILLA

GAZMENDI
eraikuntzak
SAN JUAN KARRIKA • GURE BORDA
SUNBILLA
TFNOAK: 948 450130 - 948 451666
MUGIKORRA: 619 469 784

Iñaki OLAIZOLA
Elektrizitatea orokorrean
Muntaia elektrikoak
Alarmak

948 637 405 - 670 417 499
Bittiria 39 - LESAKA
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Elektrizitate eta gasa

Urte eta erdi
geroago,
liberalizazioak
ez ditu prezioak
beheratu
Espainiako estatuan
energi sektorearen liberalizazioa gertatu zenetik urte eta erdi igaro
den arren,energi enpresa hornitzailea hautatzeko aukeraz baliatu den
portzentajea, hau da,
elektrizitate hornitzailea
aldatu duten bakarrak
etxeen %2 baino ez da
izan; gas naturala zuten
etxe eta dendetako bezeroen artean,%12k soilik egin du aldaketa. Gainera,elektrizitate hornitzailez aldatu duen %82k
aurreko banatzailea kide
zuen enpresa taldeko
etxe komertzializatzaile
bati kontratatu dio zerbitzua; eta gasaren merkatuan, proportzioa are
altuagoa da,%90ekoa,alegia.
Esan liteke erabiltzailearentzat gauzak arras
gutxi aldatu direla. Energiaren Batzorde Nazionalak emandako datu ofizialen arabera,liberalizatzeko neurria energi sektorean konkurrentzia
ezartzera bideratuta zegoen eta, horrekin batera, bere ondorio positiboak (kontsumitzailearen hautatzeko aukera
handitu eta prezioak beheratu) ez dira hiritarraren interesekoak izan.
Edozein modutan,Espainiako estatuan energia
dela eta,gauza bitxia ger-

☛

Aldatzeko interesik ez
izateko arrazoi nagusia
nabarmena da: erabiltzaileari ez dio merezi elektrizitate
eta gas hornitzailez aldatzeak, besteak beste, ustez
ekarriko dion abantaila
ekonomikoaren aldean,
eraginen dizkion gestioen
deserosotasuna handia
delako eta hornitzaile berriak
eskainiko dion kalitate eta
zerbitzuaren jarraipenak
ziurtasunik eza eraginen
diolako

tatzen da: 1991. urtean
liberalizatu zen telefoniaren sektorean, bezeroen %41ek operadorez
aldatu du azken bi urteotan. Eta beste zerbitzu
batzuei erreparatzen badiegu, aldi horretan bertan, erabiltzaileen %34k
banketxez aldatu duela
ikusiko dugu, eta autoaren asegurua dela eta,
%30ek beste horrenbeste egin du.
Aldatzeko interesik ez
izateko arrazoi nagusia
nabarmena da: erabiltzaileari ez dio merezi
elektrizitate eta gas hornitzailez aldatzeak, besteak beste,ekarriko dion
abantaila ekonomikoaren
aldean,ustez (oker,hale-

re),eraginen dizkion gestioen deserosotasuna
handia delako eta hornitzaile berriak eskainiko
dion kalitate eta zerbitzuaren jarraipenak ziurtasunik eza eraginen diolako (ulergarria, baina
arrazoirik gabea). Etxe
batean batez besteko
bihileko 1.400 kWh gas
kontsumoa eta 450 kWh
elektrizitate kontsumoa
osorik hartuta urtean aurrezkirik handiena 26 eurokoa izanen litzateke
(merkatuan dauden eskaintzen artean, merkeena hautatuz, kasu honetan, Unión FENOSA
Comercial),baldin eta bi
zerbitzuak elkarrekin
kontratatuko balira ba-
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karrik, eta baldin eta erabiltzailearen lehengo banatzaileak lau urtean behin egin beharreko derrigorrezko gas instalazioen azterketagatik 43 euro kobratuko balu (ez du beti hori kobratzen), Unión FENOSAk kobratzen duen bezala.
Merkatu liberalizatuan zerbitzuaren kalitateak merkatu
arautuko kalitate berbera izaten jarraitzen badu ere, merkatu librean kontsumitzailearen erantzukizuna handiagoa
da, izan ere, administrazioak
kontrolatzen ez dituen etxe
komertzializatzaileek eginiko
kontratuei aurre egin behar
die kontsumitzaileak (horiek
lehen kontrolatuta zeuden).
Eta etxe komertzializatzaileek sareen erabilera ordainduko ez balute, haiekin batera
kontsumitzaileak izanen luke
banatzaileari ordaintzeko erantzukizuna.Eta hainbat etxe komertzializatzailek ordaindu
ezean,hornidura mozketa egin
aurretik, erabiltzaileari fakturei aurre egiteko epea murriztu eginen zaio. ♦

☛
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Edozein bezerok eta Estatuko edozein tokitan
enpresa bakoitzaren proposamenak kontsulta
ditzake www.cne.es orrian. Erregistro ofizialean
60 elektrizitate etxe komertzializatzaile inguru daude
eta 30 gas etxe komertzializatzaile, gutxi gorabehera,
baina CNErekin (Energiaren Batzorde Nazionala)
lankidetzan aritzen diren eta beren eskaintzak
Internet bidez zabaltzen dituzten 14ko zerrendan,
sektoreko ohiko enpresa handiak nagusitzen dira,
erabiltzaileek urteez geroztik ezagutzen dituztenak:
Endesa, Gas Natural, Hidrocantábrico, Iberdrola,
Naturgas, Unión Fenosa eta Viesgo.
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