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Deskribapena  Zenbatekoa Epea 

Proiektua idaztea ESTEYCO GERNIKA S.L.P. (2014) 323.859,52.- € 12 aste 

Obrak egitea BYCAM, S.A.   

Kontratua sinatzea 2015eko apirilak 24 233.049,31 € 10 aste 

Obra-zuinketa 2015eko maiatzak 8   

Obrak hartzea 2015eko abuztuak 19   

Obrak likidatzea 2015eko iraila 256.051,64 €  

 



 

 

GAUZATUTAKO OBREN DESKRIBAPENA 

Frantxuako lonjak eraberritzeko obretan, ekaitzak hondatutako egitura egokitu da, kanpoko eta barruko 
estaldurak gauzatu dira eta instalazioak estali eta atondu dira. 

Pabiloien bolumetrian ez da aldaketarik egin. 

Fatxadak: Ateetako eta leihoetako kanpoko zureria guztia altxatu da. Parametro bertikaletan zementuzko 
emokadura osoa pikatu da, adreilu gorrira iristeraino, eta hori izan da eraberritze-lan garrantzitsuetako 
bat. 

Kolore gorriko pre-leva ate baskulagarri berriak kokatu dira, bai eta beira gardenezko blokeko trenkada-
leihoak ere, txertaketarekin. Gainera, burdin sare guztiak metalezko eta biribil trinkoko berri batzuekin 
ordeztu dira. Fatxadan zarpiatze mestreatu eta fratasatu bat gauzatu da, mortero hidrofugo baten bidez, 
eta, ondoren, kanpoaldeetarako pintura akriliko zuriz margotu da.  

Estalkiak: Estalkiak xaflazko sandwich-panelak dira, funtsean hormigoizko habexka aurrefabrikatuetan 
oinarrituak, eta horiek, berriz, hormigoi-blokezko karga-hormak dauzkate euskarritzat. 

Estalkiaren egoera orokorra onargarritzat jotzen zen arren, isurki triangeluarren eta erremateen eremuko 
zenbait sandwich-panel ordezkatu behar izan dira. 

Horrez gain, sabai-leiho guztiak polikarbonatozko berri batzuekin ordeztu dira, eta, horrela, lonjetan ura 
sartzearekin lotutako arazo asko konpondu dira. 

Instalazio elektrikoa: Lonja-multzoaren aireko hargunea aldatu da, eta, kokagunea antolatzeko, 
blokeetako kareletan beste postelete eta iraganbide batzuk gehitu dira. Modu horretan, indarrean diren 
betekizun berriekin bat datoz orain. Era berean, babes-kaxa berriak kokatu dira gainazalean, bai eta 
kontagailu berriak ere, horiek kanpotik erraz irakurtze aldera. Gainera, barruko instalazio elektrikoa ere 
aldatu da. 

Suteetatik babesteko instalazioa: Lonja bakoitzean irteera adierazten duen larrialdi-argi bana eta hura 
seinalatzeko plaka fotoluminiszente bana kokatu dira. 

Argiztapena: Kanpoko eta barruko argiztapen-elementuak erabat berritu dira. Lonja bakoitzaren barruan 
2x36 W-ko hiru luminaria hermetiko kokatu dira: bi beheko aldean eta beste bat solairuartean. 
Kanpoaldean argi-igorpen handiko led proiektoreak instalatu dira fatxadari atxikita, instalatuta zegoena 
berritzeko asmoz eta, aldi berean, gune horretako argiztapena hobetzeko asmoz. 

Iturgintzako eta euri-uretarako instalazioa: Lonjen barrutik euri-urak jaisteko zorrotenak kendu eta 
kontagailuak eta ur-banaketarako hodi osoa desmuntatu ondoren, horiek aldatzeari ekin zaio. 
Kontagailuak, argi-irakurgailuen kasuan bezala, kanpoaldean kokatu dira. Ur-hornidurarako instalazio 
osoa berritu da eta euri-urak jasotzeko PVCko zorroten berriak kokatu dira, baita barrualdean ere. Lonja 
guztien barruan ur-hornidurarako txorrota baten instalazio txiki bat gauzatu da. 

 


