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Galeria: 3 m

Gune lehorrak: 5 m

Gune hezeak: 3 m

Galeria: 4,65 m

Gune hezeak: 3,20 m

Gune lehorrak: 8 m

-LERROAK IREKIZ, SAKONTZEN ERROAK-
Zelai Luzeko eraikinen birmoldaketa euskara eta turismoa uztartzeko Azpeitian

MAL Zuzendaria: Jon Begiristain.
Ikaslea: Maitane Enara Diez Izagirre.

BARNETEGIA

UEMA

HANDIPENA

Elementu komunikatzailea.

Gune hezeen banda.

LEGENDA

KOLORE KODEA:

MODULU KODEA:

Gune lehorren banda.

Komentu eraikineko modulua. Industria eraikineko modulua.

Fase horretan erabilera gabeko zatia.

M2

Master Amaierako Lan honetan Azpeitiko
Amilibia (egun Amue) eremuaren lanketa
burutzea proposatzen da.

Egun itxirik dagoen eremua irekitzeko
asmotan, honen perimetroa landuko da,
eremuaren antolaketa orokor bat eginez.

Alde batetik, eremuak berdegune izaera du.
Bestalde, ezerezean dauden erlijio eta
industria erabilerak daude.

Azalera berde eta lau horrek herriaren
dentsitateari arnasa emateko potentziala du.
Beraz, antolaketaren irizpide nagusia izaera
hori mantentzea izango da, berau babestuz.

Oinarri horretatik abiatuz, espazio libre,
ekipamendu publiko eta etxebizitzak
proposatuko dira antolaketa orokorrean.

Ekipamendu publikoa Zelai Luze pasealekuko
lerroan aurreikusten da. Etxebizitzak, Juan
XXIII auzoarekin harremanetan proposatzen
dira, eskala domestikoago batean. Espazio
publikoa dena josiko duen elementua izango
da (eremu berria, inguruko auzune eta
ibaiarekin).

-A
N

T
O

LA
K

E
T

A
 O

R
O

K
O

R
R

A
-

-A
N

T
O

LA
K

E
T

A
 G

A
R

A
T

U
A

-

-E
ST

R
A

T
E

G
IA

-

Antolaketa orokorraren zati bat garatu egingo
da, Zelai Luzeko eraikinei dagokiona hain
zuzen ere.

Herriko muga moduan uler daitekeen
pasealekua da Zelai Luze. Atzean duen Amue
eremua mugatzen du, eraikin ilara baten
bidez. Eraikin hauen artean Frantziskanen
komentu bat eta fabrika zaharren bulegoak
daude. Eraikin multzo hau erabilera gabe dago
gaur egun.

Babesturik dagoen zati bakarra komentuko
klaustroa den arren, gainontzeko eraikinek
ere badute balioa. Balio historikoaz gain
(eraikin bakoitza bere garaiaren isla garbia
da), balio arkitektonikoa dute; tipologiaren
ondorioz, oso espazio malguak eskaintzen
baitituzte. Proiektuaren jomuga eraikin hauek
balioan jartzea izango da, moldagarriak direla
erakutsiz.

Beraz, pasealekuko eraikinak berraktibatuz,
atzeko espazio berdea irekiko da. Eraikin
hauek berriro aktibatzeko, kolonizatzeko
tresna bat eskainko da, sistema moduan
ulertuko den hedatze aukera.

Estrategia gisa fase desberdinak proposatzen
dira, bai antolaketa orokor eta baita
garaturako ere. Fase hauek ez dira menpekoak
izango, osagarriak baizik.

Eraikinen atolaketan ez da aurreikusten
etorkizunerako erabilera programa itxi bat,
alderantziz, hedatze sistema bat proposatzen
da. Edukirik gabeko arkitekturari jarraiki,
herriari egitura bat eskainiko zaio, espazio
potentzial modura. Espazioaren malgutasuna
dela-eta, erabilera sorta zabal bat jaso ahalko
du, urteen poderioz sortuko diren behar
desberdinak asetuz. MAL honetan erabilera
posible horietako bat aukeratu eta euskararen
zentro bat garatuko da Zelai Luze
pasealekuan.

Espazio publikorako estrategia bide
berdinetik doa. Ardatz nagusi bat proposatzen
da. Honek joste lana egingo du; eremua
inguruarekin harremantzeaz gain, eremuko
espazio publikoa antolatuz. Eraikinen kasuan
bezala, ardatzak konfigurazio desberdinak
onartzen ditu, mekanikoki mugi daitekeen
pabimentuari eseker.

Ibaieder ibaia

2. mailako norabideak

Norabide nagusiak

Juan XXIII auzoa

Ibai ertza berreskuratzea

M2

M2

M1

M1

M2M1

Ikus-entzunezko arteak

Igogailu + instalakuntza bide nagusia

Moduluen instalakuntza bideak

Kultura digitala + arte plastikoak

Ostatua

Euskaltegia

Komunikazio + aisia espazioak

Areto eta ikerketa guneak

Ikasgela eta tailerrak

Aparkalekurako sarrera

Biltegia

Postuak: merkatua, txosnak...

Harrera nagusia

Bigarren mailako elementu komunikatzailea

Arte biziak

Kultur azpiegiturak Instalakuntza solairua

Komunikazio + aisia espazioak

Biltegi, artxibo eta bulegoak

Kohesistentzia kalea

Pasealekuaren berrantolaketa

Ibai ingurua

Sotoaren eremua (F)

Elem. kom. (D)

Komentua (B)

Industria eraikina (A)

Elem. kom. (E)
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Pasealekuaren berrantolaketa.

Lurzoruaren deskontaminazioa.

Ardatz nagusia.

Bulego eraikinaren birgaitzea.

Komentuaren birgaitzearen lehen zatia.

Etxebizitzak.

Kalearen berrantolaketa.

Ibai inguruko paseo eta zubia.

Corrugados eremua.
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Komentuaren birgaitzeren bigarren zatia.10

Eraispenak.

2

3

3

11

8

Elementu komunikatzailearen eraikitzea.

Hirigintza eremuaren muga.

Antolaketa orokorra: egungo egoera eta proposamena Antolaketa garatua: programa eta funtzionamendua

Pasealekuko altxaera, iparraldea

Barnealdeko altxaera, hegoaldea

Ebaketa pasabide nagusitik

Eraikin industrialeko moduluaKomentuko moduluaElementu komunikatzaile nagusia



LEGENDA (A eraikina)

ESTALKIAK (e)

e1 Legarra. 5 zm
e2 Lamina geotextila.
e3 Poliestireno extruitua. 8 zm
e4 Lamina iragazgaitza.
e5 OSB tableroa. 1,5 zm
e6 Aire ganbera aireztatua. 5 zm
e7 Zur zuntza. 15 zm
e8 Lurrun hesia.
e9 EGO CLT 245. 24,5 zm
e10 Zur zuntza. 5 zm
e11 Tablero kontratxapatua. 1,5 zm
e12 Hormigoi urratu akabera. 10 zm
e13 Lamina geotextila.
e14 Iragazgaitz bikoitza eta inprimazioa.
e15 Konpresio geruza. 5 zm
e16 Lauza albeolarra. 25 zm
e17 Sareta.
e18 Kaxoleta eta zorrotena.
e19 Babesgarri metalikoa.

FATXADAK (i)

i1 Zurezko lama. 4,5 zm
i2 Zurezko luzerako arrastrelak. 2,5 zm
i3 Zurezko zehar arrastrelak. 2,5 zm
i4 Lamina Delta Fassade.
i5 Zur zuntza. 14 zm
i6 EGO CLT 90. 9 zm
i7 Fibra de madera. 15 zm
i8 Zur kontratxapatua. 1,5 zm
i9 Banda elastikoa.
i10 Horm. armatuzko zutabea. 30x50 zm

SOTO HORMAK (i)

i11 Hormigoi armatuzko pilotea.
i12 Hormigoi armatuzko horma. 30 zm
i13 Aire ganbera. 8,5 zm
i14 Txapa metalikoa. 1,5 zm
i15 Erretena.
i16 Garbiketako hormigoia. 10 zm

HUTSARTEAK (l/p)

l1 Zurezko aurremarkoa.
l2 Zurezko arotzeria.
l3 Beira bikoitza SSG COOL-LITE.
l4 Babesgarri metalikoa.

FORJATUAK (f)

f1 Linoleozko zorua. 0,5 zm
f2 Fermacell plaka (*). 1,5 zm
f3 Lana de roca. 5 zm
f4 Hormigoi armatuzko lauza. 20 zm
f5 Zur zuntza. 10-13 zm
f6 Zur kontratxapatua. 1,5 zm
f7 Hormigoi pulituzko akabera. 1 zm
f8 Fermacell plaka (*). 1 zm
f9 Akabera poliuretanikoa.
f10 Lamina poliuretanikoa.
f11 Inprimazioa.
f12 Konpresio geruza. 5 zm
f13 Lauza albeolarra. 25 zm
f14 Hormigoi armatuzko habea. 35 zm

ZOLARRIAK (z)

z1 Akabera poliuretanikoa.
z2 Lamina poliuretanikoa.
z3 Inprimazioa.
z4 Nibelazio morteroa. 5 zm
z5 Hormigoizko zolarria. 15 zm
z6 Lamina iragazgaitza.
z7 Legarra.
z8 Lurzorua.
z9 Banda elastikoa.

(*) Igeltsu eta zelulosa zuntz birziklatuzko
plaka.

URBANIZAZIOA (u)

u1 Lurzorua.
u2 Azpioinarria, zagor artifiziala. 20 zm
u3 Oinarri zurruna. 15 zm
u4 Morteroa.
u5 Granicem. 8 zm
u6 Hormigoizko arketa. 60x60 zm
u7 Arketaren oinarria.
u8 Malda ematea.
u9 Arketaren tapa metalikoa.
u10 Azpioinarria, zagor artifiziala. 20 zm
u11 Hormigoi urratua, zolarria. 20 zm
u12 Dilatazio juntura.

INSTALAKUNTZAK (a)

a1 Luminariaren deribazio
kutxatila.

a2 Deribazio kutxatila.
a3 Zirkuituak eramateko bandeja.
a4 Luminaria esekia,

lumistone SP-520P.
a5 Zirkuituak eramateko

PVC hodi zurruna.
a6 Etengailu eta entxufeak.
a7 Isolamendu akustikoa.
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LEGENDA (B eraikina)

ESTALKIAK (e)

e1 Zeramikazko teila.
e2 Konifera arrastrela. 3,5 zm
e3 Konifera kontra arrastrela. 3,5 zm
e4 Lamina iragazgaitza.
e5 OSB tableroa. 1,5 zm
e6 Aire ganbera aireztatua. 5 zm
e7 Zur zuntza. 15 zm
e8 Lurrun hesia.
e9 EGO CLT 200. 20 zm
e10 Zur zuntza. 5 zm
e11 Tablero kontratxapatua. 1,5 zm
e12 Faldoia.
e13 Txorien aurkako sareta.
e14 Erretena. ∅ 25 zm
e15 Babes metalikoa.
e16 Argizulorako erreten metalikoa.
e17 Gailurreko teila zeramikoa.
e18 Gailurraren euskarrirako herrajea.

FATXADAK (i)

i1 Polikarbonato plakak. 10 zm
i2 Zurezko arotzeria.
i3 Zurezko entramatu bertikala. 10 zm
i4 Zurezko entramatu horizon. 10 zm
i5 Zurezko zutabea. 30x15 zm
i6 Zurezko habea. 30x15 zm
i7 Tirafondoa.
i8 Lorontzi metalikoa.
i9 Txorien aurkako sareta.
i10 Zurezko eserlekua.
i11 Kare morteroa. 2 zm
i12 Harrizko horma. 68 zm
i13 Aire ganbera. 1 zm
i14 Zur zuntza. 12,5 zm
i15 Tablero kontratxapatua. 1,5 zm
i16 Hormigoi armatuzko zuntxoa.
i17 Hutsarte berriko leihoburua.
i18 Hutsarte zaharreko leihoburua.

HUTSARTEAK (l/p)

l1 Zurezko aurremarkoa.
l2 Zurezko arotzeria.
l3 Beira bikoitza SSG COOL-LITE.
l4 Babesgarri metalikoa.
l5 Lamina iragazgaitza.
l6 Tantakina.
l7 Zurezko barlasaia.
a1 Zurezko aurremarkoa.
a2 Zurezko arotzeria.

(*) Igeltsu eta zelulosa zuntz birziklatuzko
plaka.

FORJATUAK (f)

f1 Linoleozko zorua. 0,5 zm
f2 Fermacell plaka (*). 1,5 zm
f3 Lana de roca. 5 zm
f4 EGO CLT 200. 20 zm
f5 Tablero kontratxapatua. 2 zm
f6 Lana minerala. 4 zm
f7 Sabai faltsu erregistrablea. 1,25 zm
f8 Azulejo zeramikoa. 1,25 zm
f9 Morteroa. 1,25 zm
f10 Lana de roca. 3 zm
f11 Zurezko tarima bikoitza. 4 zm
f12 Zurezko habexkak. 10 zm
f13 Zurezko habea proiekzioan. 35 zm
f14 Perfil metalikoa.

FORJATU SANITARIOAK (z)

z1 Azulejo zeramikoa. 1,25 zm
z2 Morteroa. 1,25 zm
z8 Fermacell plaka (*). 1,5 zm
z3 Lana de roca. 3 zm
z4 EGO CLT 200. 20 zm
z5 Tablero kontratxapatua. 2 zm
z6 Lana minerala. 4 zm

ZOLARRIAK (z)

z7 Linoleozko zorua. 0,5 zm
z8 Fermacell plaka (*). 1,5 zm
z9 Lana de roca. 5 zm
z10 Hormigoizko zolarria. 15 zm
z11 Lamina iragazgaitza.
z12 Legarra.
z13 Lurzorua.
z14 Banda elastikoa.

ZIMENDUAK (m)

g1 Hormigoizko zapata. 1,7x1,7 m
g2 Garbiketarako hormigoia. 10 zm
g3 Lotura metalikoa.

URBANIZAZIOA (u)

u1 Lurzorua.
u2 Azpioinarria, zagor artifiziala. 20 zm
u3 Oinarri zurruna. 15 zm
u4 Morteroa.
u5 Granicem. 8 zm
u6 Azpioinarria, zagor artifiziala. 20 zm
u7 Hormigoi urratua, zolarria. 20 zm
u8 Junta elastikoa.
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LEGENDA (D eraikina)

ESTALKIAK (e)

e1 Polikarbonato plakak. 10 zm
e2 Zurezko arotzeria.
e3 Zurezko arrastrelak. 10 zm
e4 Zurezko kontra arrastrelak. 10 zm
e5 Lamina iragazgaitza.
e6 Gailurreko babesgarri metalikoa.
e7 EGO CLT 200. 20 zm
e8 Tximiniaren babesgarri metalikoa.
e9 Perfil metalikoa.
e10 Erretena (limahoya).
e11 Erretena. ∅ 25 zm
e12 Teja de arcilla cocida.
e13 Konifera arrastrelak. 3,5 zm
e14 Konifera kontra arrastrelak. 3,5 zm
e15 Lamina iragazgaitza.
e16 OSB tableroa. 1,5 zm
e17 Aire ganbera aireztatua. 5 zm
e18 Zur zuntza. 15 zm
e19 Lurrun hesia.
e20 EGO CLT 200. 20 zm
e21 Zur zuntza. 5 zm
e22 Tablero kontratxapatua. 1,5 zm

FATXADAK (i)

i1 Polikarbonato plakak. 10 zm
i2 Zurezko arotzeria.
i3 Zurezko entramatu bertikala. 10 zm
i4 Zurezko entramatu horizon. 10 zm
i5 Zurezko zutabea. 40x20 zm
i6 Zurezko habea. 30x20 zm
i7 Tirafondoa.
i8 Bigarren mailako habea.
i9 Zurezko zutabea. 30x15 zm
i10 Zurezko habea. 30x15 zm
i11 Kare  morteroa. 2 zm
i12 Harrizko horma. 68 zm

FORJATUAK (f)

f1 Linoleozko zorua. 0,5 zm
f2 Placa Fermacell (*). 1,5 zm
f3 Aire ganbera. 5 zm
f4 EGO CLT 200. 20 zm
f5 Zurezko zutabea. 40x20 zm
f6 Zurezko habea. 30x20 zm
f7 Tirafondoa.
f8 Bigarren mailako habea.

ESKAILERAK (f)

f9 Eskailera maila.
f10 Bigarren mailako habea.
f11 Plaka metalikoa.
f12 Tirafondoa.
f13 Baranda metalikoa.

ZIMENDUAK (m)

g1 Hormigoizko zapata. 1,7x1,7 m
g2 Garbiketarako hormigoia. 10 zm
g3 Lotura metalikoa.

URBANIZAZIOA (u)

u1 Lurzorua.
u2 Azpioinarria, zagor artifiziala. 20 zm
u3 Oinarri zurruna. 15 zm
u4 Morteroa.
u5 Zoladura hidraulikoa. 8 zm

(*) Igeltsu eta zelulosa zuntz birziklatuzko
plaka.
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GALERIA BANDA BANDA LEHORRA
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B - D zapata berriak

a7

r2 = 4 zm

r1 = 7 zm

Lp = 20 zm

E: 1/25 0 1,25 m0,50,25
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Zelai Luzeko eraikinen birmoldaketa euskara eta turismoa uztartzeko Azpeitian

MAL Zuzendaria: Jon Begiristain.
Ikaslea: Maitane Enara Diez Izagirre.

BARNETEGIA

UEMA

HANDIPENA

Elementu komunikatzailea.

Gune hezeen banda.

LEGENDA

KOLORE KODEA:

MODULU KODEA:

Gune lehorren banda.

Komentu eraikineko modulua. Industria eraikineko modulua.

Fase horretan erabilera gabeko zatia.

M2

Master Amaierako Lan honetan Azpeitiko
Amilibia (egun Amue) eremuaren lanketa
burutzea proposatzen da.

Egun itxirik dagoen eremua irekitzeko
asmotan, honen perimetroa landuko da,
eremuaren antolaketa orokor bat eginez.

Alde batetik, eremuak berdegune izaera du.
Bestalde, ezerezean dauden erlijio eta
industria erabilerak daude.

Azalera berde eta lau horrek herriaren
dentsitateari arnasa emateko potentziala du.
Beraz, antolaketaren irizpide nagusia izaera
hori mantentzea izango da, berau babestuz.

Oinarri horretatik abiatuz, espazio libre,
ekipamendu publiko eta etxebizitzak
proposatuko dira antolaketa orokorrean.

Ekipamendu publikoa Zelai Luze pasealekuko
lerroan aurreikusten da. Etxebizitzak, Juan
XXIII auzoarekin harremanetan proposatzen
dira, eskala domestikoago batean. Espazio
publikoa dena josiko duen elementua izango
da (eremu berria, inguruko auzune eta
ibaiarekin).
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Antolaketa orokorraren zati bat garatu egingo
da, Zelai Luzeko eraikinei dagokiona hain
zuzen ere.

Herriko muga moduan uler daitekeen
pasealekua da Zelai Luze. Atzean duen Amue
eremua mugatzen du, eraikin ilara baten
bidez. Eraikin hauen artean Frantziskanen
komentu bat eta fabrika zaharren bulegoak
daude. Eraikin multzo hau erabilera gabe dago
gaur egun.

Babesturik dagoen zati bakarra komentuko
klaustroa den arren, gainontzeko eraikinek
ere badute balioa. Balio historikoaz gain
(eraikin bakoitza bere garaiaren isla garbia
da), balio arkitektonikoa dute; tipologiaren
ondorioz, oso espazio malguak eskaintzen
baitituzte. Proiektuaren jomuga eraikin hauek
balioan jartzea izango da, moldagarriak direla
erakutsiz.

Beraz, pasealekuko eraikinak berraktibatuz,
atzeko espazio berdea irekiko da. Eraikin
hauek berriro aktibatzeko, kolonizatzeko
tresna bat eskainko da, sistema moduan
ulertuko den hedatze aukera.

Estrategia gisa fase desberdinak proposatzen
dira, bai antolaketa orokor eta baita
garaturako ere. Fase hauek ez dira menpekoak
izango, osagarriak baizik.

Eraikinen atolaketan ez da aurreikusten
etorkizunerako erabilera programa itxi bat,
alderantziz, hedatze sistema bat proposatzen
da. Edukirik gabeko arkitekturari jarraiki,
herriari egitura bat eskainiko zaio, espazio
potentzial modura. Espazioaren malgutasuna
dela-eta, erabilera sorta zabal bat jaso ahalko
du, urteen poderioz sortuko diren behar
desberdinak asetuz. MAL honetan erabilera
posible horietako bat aukeratu eta euskararen
zentro bat garatuko da Zelai Luze
pasealekuan.

Espazio publikorako estrategia bide
berdinetik doa. Ardatz nagusi bat proposatzen
da. Honek joste lana egingo du; eremua
inguruarekin harremantzeaz gain, eremuko
espazio publikoa antolatuz. Eraikinen kasuan
bezala, ardatzak konfigurazio desberdinak
onartzen ditu, mekanikoki mugi daitekeen
pabimentuari eseker.

Ibaieder ibaia

2. mailako norabideak

Norabide nagusiak

Juan XXIII auzoa

Ibai ertza berreskuratzea

M2

M2

M1

M1

M2M1

Estalkiko instalazio gela.

Sotoko instalazio gela.

LEGENDA

GORPUTZEN BEREIZKETA: INSTALAKUNTZA BIDEAK:

Instalazio bide nagusia.

Sotorako instalazio lotura.

1T

1S

2

4

5

3

1T

1S

2

3

Bulego eraikineko moduluen instalazio bideak.4

Komentuko moduluen instalazio bideak.5

Instalazio banaketa sarea.

A

Komentuoko "besoa": artifizialki girotua.B

Industria eraikina: artifizialki girotua.

D Elementu komunikatzaile nagusia: tarte espazioa, artifizialki girotu gabe.

E 2. mailako elementu komunikatzailea: tarte espazioa, artifizialki girotu gabe.

B

B

B

A

A

A'

D

E

D

D
E

E

B'

B'

Elementu komunikatzailea: tarte espazioa, artifizialki girotu gabe.

A'

3

B'

Industria eraikina: kanpo espazioa (behe solairua).

B D A

EGO CLT 200

Zura (mantendua)

C40 zura

C40 zura

C40 zura

HA zapatak

HA egitura (mantendua)

Harrizko karga horma (mantendua)

EGO CLT 200

EGO CLT 245

EGO CLT 200

Polikarbonatozko itxitura

HA zapatak

Habe bikoitzak (20x30)

Zuta
beak (2

0x40)

Forjatuak (EGO CLT 200)

0,2 m

0,5 m

0,2 m

0,5 m

0,3 m

0,3 m

0,3 m

0,5 m

0,3 m ur

Estalkian utzitako zutabeak, solairu bat gehitzeko aurrikusiak eraikitzen
zituzten XX mendeko mota honetako eraikinak.

Bigarren mailako habeak (*)

Zutabeak

Habe nagusiak

Ateak. Beira + apalategiak. Instalakuntzak.

EGO CLT 200 Zutabeak (30 x 15) Habe bikoitzak (15 x 30)

1,635 m

3,27 m

0,15 m
0,3 m

0,15 m

0,2
0,3

KOMENTU ERAIKINEKO DIFERENTZIALA

EGITURA SISTEMA

70 zm-ko harrizko hormak ditu perimetroan, eta barnean,
mojen logelen modulazioari jarraitzen dien zurezko
zutabe eta solairuak. Proposamenean, harrizko horma eta
behe solairuko zurezko egitura mantenduko da (egoera
onean dauden piezak baitira), zurezko egitura batekin
osatuz. Osagarri izango den egitura honek, banda
sistemaren zentzua hartuko du, espazioak banatzeko
filtro modura funtzionatuz. Bestalde, osatze lan hauetan,
eraikina zabaldu egingo da hegoalderaka (galeria banda),
erabilerara egokitzeko.

SISTEMA INGURATZAILEA

Itxitura termikoa definitzean, girotutako espazio eta tarte
espazioen banaketa bat egin da. Banda lehor eta banda
hezea girotutako espaziok izango dira. Galeria  banda,
berriz, negutegi moduan ulertuko da. Girotuta egongo ez
den espazio hau, girotutako espazioaren koltxoi termikoa
izango da, eraikinari termikoki lagunduz.

Girotutako espazioak barnetik isolatuko dira, harrizko
karga hormak zurezko trasdosatu baten bidez isolatuz.
Hegoalderaka orientaturiko galerian, berriz,
polikarbonatuzko negutegi itxitura egongo da. Honek
berotegi funtzioa egingo du.

Estalkia bi isurikoa izango da, teila zeramikoduna,
zurezko CLT panelen gainean bermatua. Estalki honek
komentuaren estalkia jarraituko du, gaur egun dituen
gorabeherak zuzenduz (galeriaren zabalera horren
arabera zehaztu da).

ELEMENTU KOMUNIKATZAILEKO DIFERENTZIALA

EGITURA SISTEMA

Portiko nagusiak zur laminatuzkoak izango dira,
pasealekuari paralelo kokatuz. 20 x 40 zm-ko hiru zutabe
izango dituzte denek. Habe kopurua, berriz, aldatuz
joango da portiko bakoitzean, elementu
komunikatzailearen ebaketa aldatzen denez, egitura
eraikinaren beharretara moldatuko da. Portikoak elkarren
artean lotzeko, zeharkako habeak kokatuko dira; hauek
ere zur laminatuzkoak. Material honen zurruntasun
ezaren ondorioz, komunikazio nukleoa erabiliko da
egitura txarrantxatzeko. Forjatu moduan zurezko CLT
aurrekoiztutako plakak erabiliko dira.

SISTEMA INGURATZAILEA

Tarteko espazio bezala ulertzen da gorputz hau, beraz, ez
du girotzeko sistema aktiborik izango (girotze tutueria
garraioan noizbehinka inpultsio rejilla batzuk izango ditu,
neguan berotu eta udan hozten laguntzeko). Orokorrean
diseinuaren aldetik joko da bertako erosotasuna bilatzeko.
Iparralde-hegoalde orientazioa probestuko da aireztapen
pasiborako. Iparralderaka bi irekidura mota aurreikusten
dira; alde batetik, pasealekura begira beirate finkoak,
eskalari erantzunez; beste aldetik, aireztapenerako
irekidurak, zeinak pasora begira egongo diren.
Hegoalderaka azal bikoitza izango du: kanpoaldetik
polikarbonatuzko itxitura (aireztapenerako irekierekin);
barnealdetik, berriz, eguzkiaren aurreko babes textila.
Hauen posizioa aldatuz, urtaro desberdinetara egokitu
ahalko da.

Estalkia ere polikarbonatuzkoa izango da. Honek, A eta B
eraikinak uztartuko ditu; komentuko eraikinari jarraipena
emango dio inklinazioekin, eta eraikin industrialaren
estalki laua barne hartuko du instalazio solairuan.

INDUSTRIA ERAIKINEKO DIFERENTZIALA

EGITURA SISTEMA

50eko hamarkadako eraikina izanik, hormigoi armatuzkoa
da. Portiko nagusiek hiru zutabe dituzte (30 x 50 zm), eta
hauek bi norabidetan daude loturik, 30 x 50 zm-ko
hormigoizko habeez. Fojatu moduan 20 zm-ko lauza bat
du habeen gainean. Zimendu moduan zapata isolatuak
ditu. Estalkia urez estalia du, eta bertan zutabe buruak
ikus daitezke, solairu bat gehitzeko aukera ematen
dutenak. Honako hauek XX. mende erdialdeko
hormigoizko egituren ezaugarriak dira. Eraikin hau
berraktibatzean, hainbat moldaketa egingo zaizkio.

Solairu bat gehituko zaio, beraz, urezko estalkia kendu eta
tratamendu egokia eman beharko zaio, pitza ez dadin.
Ondoren, zurezko egituradun solairu bat gehituko zaio.
Material hau hautatu da, bere arintasunagatik eta eraikin
multzoko esku-hartzeen bateratasunagatik.

SISTEMA INGURATZAILEA

Zurezko egituraren gainean estalki berria ezarriko da,
estalki lau igarogaitza. Estalki lauean urak jaso, eta
zorrotenak kanpotik joango dira, egiturarekin batera,
erritmo bat emanez eraikinari.

Itxitura aldatu egingo da (mantenduko dena egitura
izango da). Itxitura berrian eraikin multzoaren
bateratasuna bilatuko da, Egoin enpresaren zurezko
fatxada baten bidez.

Eraikin honetan fatxadari lodiera emango zaio, galerian
azpi banda bat sortuz. Horrela, fatxada itxitura soila izan
beharrean, eraikineko erabilerak barne hartuko ditu;
bertan egongela, jangela eta apalak kokatuko dira,
hutsarteez gain. Hutsarte hauek, alde batetik,
pasealekuaren eskalari erantzun behar diote (leihate
handiarekin) eta, bestetik, barneko eskala txikiagoari
zerbitzu eman behar diote (barrurantz sarturiko leihoekin
aireztatuz).

HA zapatak

Instalakuntza horniketaren eskema


