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KALITATEEN MEMORIA. 
 

EGITURA: 

Hormigoi armatuzko egitura. 

ETXE-AURREAK (FATXADAK): 

Kanpoaldea harri ezberdinen geruzen konbinazioa izango da. Aire kamaran bero-isolamendua duen tabike bikoitzarekin osatua 

dago itxitura. 

TEILATUA: 

Bi isurkiko teilatua, keramikazko teilarekin. 

Eguzki plakak ur sanitario beroaren ekoizpenerako.  

KANPO AROTZERIA: 

Zubi termiko haustura duten  leiho eta ateak, Climalit moetako edo antzeko kristal bikoitza eta kamararekin.  

Monoblock pertsiana bilgarriak. 

“Oscilobatiente” delako leihoak gela bakoitzean. 

BARNE AROTZERIA: 

Barneko  ateak haritz kolorekoak edo zuriz lakatutako akaberarekin, aukeran. 

Egongela eta sukaldeko ateak beiradunak izango dira. 

3 itxituradun segurtasunezko sarrerako atea. 

BARNEKO TRENKADAK: 

Igeltsu-kartoizko  trenkadak, pladur edo antzeko moetatakoa. 

BARRUKO HORMEN AKABERAK: 

Lehen mailako azulejuekin alikatatutako sukalde eta komunak. 

Kolore lisoko pintura plastikoa gainerako etxebizitzan. 

ZORUAK: 

Haritzezko edo antzeko bukaera duen parket flotatzailea etxeko sarreran, pasilloan, saloian eta logeletan. 

Haritzezko bukaera duen DM-zko zokaloak, ate txuriak aukeratzen diren kasuan zokalo txuriak. 

Lehen mailako zoru-gresa sukalde eta komunetan. 

SABAIAK: 

Pladur moetako sabaiak etxebizitza guztian, komunetan berriz hezetasunaren aurkako tratamenduarekin. 

Kolore lisoko pintura plastikoa sabaien akaberetan. 

ITURGINTZA: 

Komunontziak ROCA markakoak (The Gap, zuria) edo antzekoak. 

Bainuontzia ROCA markakoa (Continental, zuria) edo antzekoa. 

Dutxa platera ROCA markakoa (Malta, zuria) edo antzekoa. 

Kanilak aginte bakarrekoak ROCA markakoak (Targa) edo antzekoak. 

BEROKUNTZA: 

Gas naturalarekin hornitutako banakako galdara, berokuntzarako eta ur sanitario beroarentzako. 

Aluminio moduluez osatutako berogailuak. 

Etxebizitza bakoitzeko temperatura erregulatzen duen termostatoa. 

IGOGAILUA: 

8 pertsonentzako igogailu elektriko-mekanikoa. 

ELEKTRIZITATE ETA TELEKOMUNIKAZIOA: 

Industriako araudietara egokitutako elektrifikazio baxuko instalazio elektrikoa. 

Mekanismoak NIESSEN markakoak (Zenit, zuria) edo antzekoa. 

Bideo atezain automatikoa. 

SUKALDEA: 

Sukaldea guztiz hornitua dago, Xey markato armairu altu eta baxuekin. Etxetresna elektrikoak Balay markakoak edo antzekoak. 

 

 

 

OHARRA 

 Kalidade memoria hau arrazoi juridiko edo teknikoen arabera alda daiteke, edozein kasutan erabili beharreko material 

berrien kalitatea ez da jaitsiko. 

 

 

 

 


