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Construcciones Zumardi Norte, SL

AMBOTO MAGALEAN
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ABADIÑO (Muntsaratz auzoa)
Kamiñopea, 10

Agiri honetan erabilitako infografia eta irudiak
orientaziorakoak soilik dira; kontratu loturik gabe

18 ETXEBIZITZAK kalitate eta ezaugarriak zaintzen

ZUMARDI
NORTE, CONSTRUCCIONES

TEILATUPE ETA  BEHEKO SOLAIRUKO ETXEBIZITZAK 80 metroko TERRAZEKIN



CONSTRUCCIONES ZUMARDI NORTE-k 18 etxe eraikitzea aurreikusi du.

KAMIÑOPEA, 10 - ABADIÑO (Muntsaratz auzoa)
2/7

Eraikuntza Abadiñon kokatzen da, zerbitzu anitza duen udalerria; Bilborekin komunikatuta (34 km-ra) eta Donostiarekin A8

autopista eta N634 errepidearen bidez eta Gasteizekin BI 623 portu eta Urkiolako parkea zeharkatzen den

errepidearen bidez.

Etxebizitzak Muntsaratz auzoan kokatuta daude.

Kamiñopea Kalea
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Kokapen xehetasuna

T. 944 247 566 · www.laurendi-zumardi.com · info@laurendi-zumardi.com · C/ Ibáñez de Bilbao,3 · 3º Dpto. 1 BILBAO

Kokapen xehetasuna



KAMIÑOPEA, 10 - ABADIÑO (Muntsaratz auzoa)
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Eraikuntza energiaren balorazioa B edukitzeko aurreikusi da. Etxebizitzeko isolamendu termiko eta

energia eraginkortasunarako irizpideak lehenetsi dira.

Kalitatea eta hartutako irtenbideak zaindu dira, puntako markak aukeratuz eta etorkizuneko jabeen

erosotasuna eta baliobide energetikoak optimizatzea bilatuz.

Etxeek berokuntza instalazioa zoru berogailuaren bidez izango dute. Berokuntza sistema osasuntsu

eta garbia etxean tenperatura uniformea mantentzen duena, aire korrente ez bero ez hotzik ere ez,

hezetasun maila egokiarekin, erradiadoreak edo aire girotua bezalako ingurunea lehortu gabe.

Ikuspuntu estetikotik, zoru instalazioak erradiadoreetatik hormak askatzen ditu.

ERAIKINAREN KANPOALDEA

Egitura hormigoi armatuan, hormetan, zutabeetan eta lauzaetan diseinatu da. Norabide bakarreko

forjatua eta hegaldiak lauzak armatuaren hegaldiak, lorzuroaren baldintza geotekniko

eta egituren kalkuluetara egokituz.

Fatxada aireztatua izango da, akabera zeramikoa edo "petreo". Fatxada guztiak kanpoaldean isolamendu

garrantzitsuekin, zubi termikoak ekiditzeko eta etxebizitza eskaera energetikoa murrizteko.

Balkoiak segurtasun kristalezko barandekin eta aluminiozkoak edo antzekoak.

Eraikinen estalkiak lauak izango dira, terraza ez-irristagaitza eta izozteak ez diren zoruetan amaituta eta pasaga-

rriak ez diren eremuetan, legarretan amaituta.

Etxeen atar ian grani to f ina edo terrazoz egindako zoladura, pintura plast ikoarekin eta

eskailera-lurreratzea, eskailerak eta ordoiak ere bai.

Bideo ate automatikoko telefonoa. Marka handiko igogailua, kabinako ate automatikoekin,gainkarga

hautematea, motor elektromagnetikoz hornituta; etenik gabeko komunikazio sistema alarma

zentroarekin eta granito edo terrazo zorua.

Sotoa: zorua hormigoizko leunduta egongo da; trastelekuak hormetan eta telaituan babestutako mortero

zurian amaituko dira. Garagerako kanpoko sarbidea atea motorizatuta, txartel fotoelektrikoa

eta segurtasun-sistema hornituta urrutiko kontrolarekin.

Oharra:informazio hau orientagarria da, ez da kontratuzkoa. Construcciones Zumardi Norte-k lanak  egiten ari den bitartean, beharrezkotzat
jotzen dituen aldaketak aurkez ditzake, agintari eskudunak ezarritakoak, eskakizun tekniko, lege, komertziala, materialen eskuragarritasunak nolakotasun maila
globala jaitsi gabe. Agiri honetan erabilitako infografia eta irudiak orientaziorakoak soilik dira; kontratu loturarik gabe.
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KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

ETXEBIZITZAN

Barruko zatiketak eta etxebizitzak eta elementu komunak bereizten dituztenak adreiluzko partizipioekin

egongo dira, indarrean dagoen araudiaren arabera. Disenua zainduko da, lurrean Marazzi marka italiarraren

edo antzekoa portzelanaren bidez. Portzelanazko materialak zoru berogailuaren onurak optimizatzen ditu,

diseinua eta kalitatea eskainiz.

Bainugela eta sukaldeko hormetako baldosak portzelanazko baldosa 30x60koa izango  dira.

Berogailurako eta ur beroarentzako gas natural kondentsatzeko galdara. Etxeek lur azpiko berogailua sartuko

dute.

Etxeen aireztapena eta airearen berritzea banaka modu mekanikoan egingo dira.

Kanpoko arotzeria 70mm-ko PVC profiletan, burdineria etengabea bi paletan; Pertsianako kutxa konpaktua

isolamenduarekin eta lakaratutako aluminionozko pertsianak, injektatutako poliuretanozko xaflak.

Okertu eta txandakatzeko xaflak sartuko dituzte.

Beira bikoitza Climalit aire motako ganbera deshidratatuarekin; energia eraginkortasun handigoa

izateko emisiso baxua. Segurtasun-beirarekin apurtzeko arriskua dagoen gune baxuetan

(araudiaren arabera)

Perimetroko moldaketa gela guztietan

Komuna eta sukaldeetako baldosa portzelanazkoa da. Komuna eta sukaldeetako baldosa portzelanazkoa da.
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KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

Sabai faltsua ijeztatutako plaka aretoetan sukaldeetan eta komunetan eta oro har, derrigorrezkoa den tokian.

Etxetresna sanitarioetan eta kalitatea bilatu da Roca serieko Debba fabrikatzaiaren bidez, komunak

emari eraginkorrarekin 4.5/3l.

Palanka bakarreko Roca nahasketarako eredua L20 edo antzekoa.

Sarrerako giltzak mozteko sarreran, sukaldeetan eta komunetan.

Ur sarrera teilatupe eta leheneko solairuko etxeetako terrazetan.

Elektrizitatea eta telefonia

Telekomunikazioen instalazioa telekomunikazio azpiegitura komunen 2.0 araudi berriaren  arabera egingo da.

Zuntz optikoaren sarbidea abiadura handiz etxe bakoitzera eramanez. Etxeko telefono edo interneteko

konexioak etxeko gela guztietan. Lurrezko telebista eta irratia toma eta sateliteen iragarpena. Kable bidezko

telebista saltokiak egongelan eta logela nagusian.

Barruko lakatutako ate zuriak eta etxe blindatuaren sarrerako atea; lisatutako haritz egurrezkoa

kanpoaldean eta DM lakatutakoa barrualdean; bisagra eta segurtasun blokeoa eta hiru aingura puntu.

K10 -an CTE aplikagarria da, hobekuntza tekniko nabarmenak eskaintzen ditu bizitegi-eraikinen

barruko ingurumen kalitatearekin lotutako alderdietan: airearen kalitatea, argiztapen, erosotasun termikoa,

hezetasun.

Oharra:informazio hau orientagarria da, ez da kontratuzkoa. Construcciones Zumardi Norte-k lanak  egiten ari den bitartean, beharrezkotzat jotzen dituen
aldaketak aurkez ditzake, agintari eskudunak ezarritakoak, eskakizun tekniko, lege, komertziala, materialen eskuragarritasunak nolakotasun maila
globala jaitsi gabe. Agir i  honetan erabil i tako infografia eta irudiak orientaziorakoak soil ik dira; kontratu loturarik gabe.

Palanka bakarreko Roca nahasketarako eredua L20 Konketa eta etxetresna sanitarioak Roca, serieko Debba
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KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

4 etxebizitzak, 2 eta 3 logelakoak, beheko solairuan, 90 metroko terrazekin

12 etxebizitzak, 3 logela eta 2 bainugelakoak, altueran. Egongela, sukaldea apartez eta 7m-ko terrazarekin.

2 Teilatupeak, 3 logela eta 2 bainugelakoak, 80m-ko terrazarekin.

Etxebizitzak beheko  solairuan + 3 + teilatupeetan banatzen dira

Beheko solairua Lehenengo solairua

Bigarren solairua Hirugarren solairua
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KAMIÑOPEA, 10 - Gantza Zelaieta (ABADIÑO)

Laugarren solairua/ teilatupe

BANKUAK BERMATUTAKO ORDAINKETAK

Ordaintzeko modua:

6000 euroko erreserba aukeratutako etxebizitza blokeatzeko

Kontratua sinatzean % 15 (6000 euroko erreserba kenduko da)

6 hilabete geroago % 10

6 hilabete geroago % 10

Eskritura sinatu eta elementuak ematean % 65

AB

Oharra:informazio hau orientagarria da, ez da kontratuzkoa. Construcciones Zumardi Norte-k lanak  egiten ari den bitartean, beharrezkotzat jotzen dituen
aldaketak aurkez ditzake, agintari eskudunak ezarritakoak, eskakizun tekniko, lege, komertziala, materialen eskuragarritasunak nolakotasun maila
globala jaitsi gabe. Agir i  honetan erabil i tako infografia eta irudiak orientaziorakoak soil ik dira; kontratu loturarik gabe.


