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1.1. ATEAK  
 
Arkitekturan, ate baten eginkizuna gelen arteko pasalekua eta horien arteko 

banatze-elementua izatea da, hain zuzen ere. Pasalekua denez, objektuen eta pertsonen 
igarotzea ez du trabatu behar. 

 
Atea, askotan, mugitzen den atalari deitzen zaio, baina izatez, ate-orri, -marko eta  

-alboen multzoa da, zuloa ixten eta apaintzen duena, alegia. 
 

1.1.1. Ate baten osagaiak 
 
Oro har, ate baten osagaiak, honako hauek dira: 
 

• Ate-orria: Atearen atal mugikorra da,  gelara sarrera ahalbidetzen duena. 
 
• Aurremarkoa: Markoaren eta zuloaren arteko profilen multzoa da; eta horren 

helburua atearen kokapena erraztea da. Elementu hau ez da beti jartzen. 
 

• Ate-markoa: Eraikuntzaren atal mugiezina da. Bertan, ate-orriaren 
mugimendua ahalbidetzen duten mekanismoak ipintzen dira. Juntura, horman 
zuzenean egin daiteke edo aurremarko baten bidez. 

 
• Marko-arteka: Markoan egindako arteka edo jangunea da; eta horren egitekoa, 

ate-orriari lekua egitea eta tope egitea da. 
 

• Ate-alboak: Atal hauen eginkizuna eraikuntza eta arotzeria estaltzea da. 
 

• Ate-orriaren zuloa: Ate-orria sartzen den zuloa da. Ateburuak duen marko-
artekaren eta zoruaren arteko distantzia (argia) zuloaren altuera da; zutoinen 
arteko argia, berriz, zuloaren zabalera da. 

 
• Atearen argi librea: Pasatzeko dagoen leku erabilgarria; bai zabaleran, bai 

altueran, markoak mugatzen du. 
 

• Atearen guztizko neurriak: Eraikuntzak estaltzen duen azalera da; hau da, 
atearen inguru osoa, ate-alboak barne. Guztizko neurriak definitzen ditu. 
Ondorioz, ate-alboen goiko ertzaren eta zoruaren arteko distantzia atearen 

Ateak 11 
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guztizko altuera da; guztiko zabalera, berriz, aldameneko ate-alboen muturren 
arteko distantzia da. 
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1.1.2. Sailkapenak 
 
Ikuspuntu bat baino gehiagotatik egin litezke sailkapenak; alabaina, hemen 

erabilgarrienak aipatuko dira. 
 
 Beste aldetik, sailkatze gehienen erreferentzia-elementua ate-orria osagaia da; 

izan ere, beste osagaietan neurriak baino ez dira aldatzen. 
 

1.1.2.1. Egikeraren arabera 
 

Ikuspuntu honen arabera, honako ate mota hauek ditugu: 
 

• Ate laua 
• Zurgindegi-atea 
• Erliebedun zurgindegi-atea 
• Ate beiraduna 

 

a. Ate laua 
 
Bi apaindura lau eta paraleloak bastidoreari eta bastidorearen barrualdean 

dagoen arimari kolatuta dituena da. Ate hauek zurez edo zurarekin egindako produktuz 
egiten dira. 

 
Ate lauaren osagaiak: 
 

• Arima: Ate-orriaren barneko atala da; horren gainean, apaindura kolatzen da. Arima 
hainbat motatakoa izan daiteke: listoiduna, trinkoa eta gelaxkaduna. 

 

                 
 
• Bastidorea: Ate-orriaren inguruko markoa da. Bi zutikakoz eta bi zeharkakoz 

osatuta dago. 
 
• Sarraila-sendogarria: Sarraila eta haren osagarriak ipintzeko erabiltzen diren 

zurezko piezak (30 cm-koak). Zutikakoak sendotu egiten ditu. 
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• Apaindura: Arima eta bastidorearen gainean kolatzen diren zur trinkoaren eta 
zurarekin egindako produktuen multzoa. Kanpoko gainazalari apainduraren aurpegia 
deitzen zaio. 

 

b. Zurgindegi-atea 
 

 

 

c. Erliebedun zurgindegi-atea 
 

Ate mota honetan, ate-orriaren apaindurak gainazal apaingarri lauen edo 
molduratuen konbinazioak dira. Apaindurak, normalean, zurezkoak edo zurezko 
produktuz eginak dira. 

 

 



Zurgintza  Elementuak 

7 
 

 
Erliebedun zurgindegi-atearen osagaiak: 

 
• Bastidorea: Ate-orriaren inguruko markoa da. Bi zutikakoz eta bi zeharkakoz 

osatuta dago. Zur trinkoak, listoidun taulak, zatikizko taulak edota zur-zuntzezko 
taulak (DMF) izan daitezke. Zur trinkoaren mihiztadurak erabilitako materialaren 
araberakoak dira; dena den, aho-zirikako mihiztadurak dira gehien erabiltzen 
direnak zur trinkoan. Zur trinkoa denean, batzuetan mihiztadurarik ez da egiten; zur 
trinkoa berari egiten zaizkio zuloak, eta hor  kokatzen dira panelak. 

 
• Erdialdeko atala: Zur-panelez edota zur-zuntzezko taulaz (DMF) osatuta dago. 

Atal hau eta bastidorea, bastidorean egindako arteka baten bidez  edo molduren 
bidez  elkartzen dira. 

 

d. Ate beiraduna 
 
Ate hauek beira ipintzeko zuloak dituzte. 
 

 
 

 

1.1.2.2. Aurpegien itxuraren arabera 
 

• Bernizatzeko atea 
• Margotzeko atea 
• Apainduradun atea 
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1.1.2.3. Ate-orriaren ertzaren arabera 
 
• Arrasean jarritako atea: Ate-orriaren ertz osoa marko-artekaren barruan egoten 

da; horrela, ate-orriaren aurpegia eta markoa arrasean daude. 
 

 
 
 

• Gainjarritako atea: Ate-orriaren ertzak irtengune bat dauka, markoan gainezartzen 
dena. 

 

 
 

 
• Bistaraturiko atea: Ate-orriaren ertza nabarmendua azaltzen da markoarekiko. 
 
 

 
 

 
• Ahokaturiko atea: (Arrasean jarritakoa edo gainjarritakoa izan daiteke) Ertza 

ahokaturiko pieza batez osaturik dago . 
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Gainjarritako ahokaturiko atea. 
 
 

 
Arrasean jarritako ahokaturiko atea. 

 
 
• Jangunedun atea  
 

 
     Jangunedun atea. 
 
 

1.1.2.4. Ertzaren arabera 
 

• Ertz ezkutuko atea: Apainduraren kanpoko atalak ertza estaltzen du. 
• Ertz ageriko atea: Apainduraren kanpoko atalak ez du ertza estaltzen. 
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1.1.2.5. Atea jartzen den lekuaren arabera 
 

• Barruko atea: Eraikin baten gelak banatzen ditu; jabetza berekoak, oro har. 
 

 
Barruko beiradun atea. 

 
• Etxebizitzetara sartzeko atea: Eraikin batean, etxebizitzak eta leku komunak 

banatzen ditu. 
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    Etxebizitzetara sartzeko ateak (blindatuak). 
 
• Kanpoko atea: Etxebizitza eta kalea, edota lokal bat eta kalea, banatzen ditu. 
 

 
100 urte baino gehiago dituen kanpoko atea. 

 
• Ate bereziak: Ate hauek jarri ohi diren lekuaren araberako ezaugarriak izateaz gain, 

beste ezaugarri berezi batzuk ere badituzte. 
 

Zenbait adibide: 
 

• suarekiko ate erresistenteak 
• ate blindatuak 
• beroa isolatzeko ateak 
• soinua isolatzeko ateak 
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- Suarekiko ate erresistentea 
 
Suarekiko erresistentzia da gauzarik garrantsitsuena ate honetan. Markoa eta 

aurremarkoaren artean produktu handigarri bat sartu behar da, sugarra ez pasatzeko. 
Hala ere, finkatze-elementuek  markoa zeharkatu behar dute, eta eraikuntzan finkaturik 
egon behar dute. 

 
Bestalde, ate-orria produktu handigarriz egiten da. Produktu horiek egiteko 

erabiltzen diren zur trinkoak suaren kontrakoak izaten dira (kolore gorrixkak bereizten 
ditu). Zur trinkoaren lodierak ere erregaiztasunean  eragin nabarmena du; zenbat eta zur 
trinko meheagoa izan, hainbat eta sukoiagoa. 

 
Produktu handigarriak: Material hauek beroaren eraginpean daudenean 

handitu egiten dira; horrela, ate-orriaren eta markoaren tartea zigilatua geratzen da, eta 
sugarra eta kea igarotzea eragozten dute. 

 

 

 

- Ate blindatua 
 
Ate honi arrotzen sarrera eragozteko, sistema sendogarriak eransten zaizkio. 

Horregatik, ate honi ate blindatu deitzen zaio. 
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1.1.2.6. Irekitzeko moduaren arabera 
 

• Ate zabukaria: Edo ohiko zabaltzea duen atea. Ate-orri bateko edo zenbaiteko atea 
da; zalbaltzea biraketa-noranzko bakar batean egiten da ardatz bertikal batekiko, eta 
ardatz hori zutoin batean kokaturik dago. 

 
• Joan-etorriko atea: Ate-orri bateko edo zenbaiteko atea; zabaltzea edozein 

biraketa-noranzkotan egin daiteke, ardatz bertikal batekiko, eta hori zutoin batean 
dago. 

 

 
 

• Ate lerragarria: Ate-orri bateko edo zenbaiteko atea; mugimendu horizontal 
batekin zabaltzen da. Trenkada artean egon daiteke edo trenkadan bertan 
gainezarria. 

 

 
 
 

• Ate tolesgarria: Ate-orri bateko edo zenbaiteko atea; ate-orriak tolestuz zabaltzen 
dira. 
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• Ate birakaria: Lau ate-orri dira modu berezian jarriak; horiek erdiko ardatz bati 
helduta daude, eta ardatz horrek ahalbidetzen du biraketa-mugimendua. Biraketa, 
normalean, noranzko batean izaten da. 

 

 
 
 

1.1.3. Ate baten osagaien neurriak 
 
Neurri hauek atea egongo den lekuaren araberakoak izango dira. 

 

1.1.3.1. Ate-orrien neurriak eta perdoiak 
 

- Neurriak 
 
Zabalera eta lodiera desberdinak konbina daitezke. 
 
Barnealdeko ateak: 
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altuera: 2.030 mm 
zabalera: 625 mm (sukalde eta komunetan) 
                725 mm (logela eta egongeletan) 
     825 mm (logela eta egongeletan) 
lodiera: 35 mm 
   40 mm 
   45 mm (gainjarritako ertzdun ateetan) 

 
Etxebizitzetara sartzeko ateak eta kanpoko ateak: 
  

altuera: 2.030 mm 
zabalera: 825 mm 
lodiera: 40 mm 
   45 mm 

 
- Perdoiak 

 
altueran: ± 2 mm 
zabaleran: ± 1 mm 
lodieran: ± 1 mm  

 

1.1.3.2. Markoen  eta aurremarkoen neurriak eta perdoiak 
 

- Neurriak 
 
Zabalerak:  
 

Marko zuzena (aurremarkorik ez dagoenean): 45 mm eta 58 mm 
Markoa (aurremarkoa dagoenean): gainjarritako ateetan, 40 mm, 
gutxienez;gainjarritakoak ez diren ateetan, 30mm, gutxienez.  
Aurremarkoa: 30 mm, gutxienez. 

 
Lodierak:  
 

Trenkada normaletan, bi aldeetatik leunduak: 60 mm eta 70 mm 
Trenkada lodietan, bi aldeetatik leunduak: 110 mm 

 
 

Trenkadak, trenkada lodiak, etab., azulejuz estaliak egonez gero, lodierari 
15 mm gehiago gehituko zaio. Aurremarkoek markoek baino 3 mm 
gutxiago izango dute. 

 
- Perdoiak 

 
Markoan: 
   

 zabaleran: ± 1 mm 
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 lodieran: ± 2 mm 
 
Aurremarkoan:  
 
  zabaleran: ± 2 mm 
  lodieran: ± 2 mm 
 

Marko-artekak 10 mm-ko sakonera izango du, gutxienez. 
 
 

1.1.3.3. Ate-alboen neurriak eta perdoiak 
 

- Neurriak 
 
zabalera, marko zuzenean : 45 mm eta 68 mm 
zabalera, marko eta aurremarkoarekin: 68 mm 
  

- Perdoiak 
 
± 3 mm 
 

1.1.3.4. Ate-orriaren zuloaren neurri izendatuak eta perdoiak 
 

- Neurriak 
 
Marko-arteken arteko zabalera ate-orriaren izendaturiko zabalera 63 mm izango 
da. 

 
Goiko marko-artekaren eta zoruaren arteko neurria 2.032 mm-koa izango da. 
 

- Perdoiak 
 
altueran: ± 2 mm 
zabaleran: ± 1 mm 
 

- Atearen argi librea: 
 
Orri bateko ateetan: 
 

ate-orria 625 mm-koa: 600-610 mm  
ate-orria 725 mm-koa: 700-710 mm  
ate-orria 825 mm-koa: 800-810 mm  

 
Bi  orritako ateetan: 
 

ate-orriak 625 mm-koa: 1.230-1.240 mm  
ate-orriak 725 mm-koa: 1.430-1.440 mm  
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ate-orriak 825 mm-koa: 1.630-1.640 mm  
 
  Gutxieneko altuera librea : 2.020 mm 
 

1.1.3.5. Atearen guztizko neurriak 
 

- Orri bateko ateetan, marko zuzenarekin  
 

Guztizko zabalerak:  
 
ate-orria 625 mm-koa: 770 mm  
ate-orria 725 mm-koa: 870 mm   
ate-orria 825 mm-koa: 970 mm 
 
Guztizko altuera: 2.103 mm 
 

- Orri bateko ateetan, aurremarkoarekin 
   

Guztizko zabalerak:  
 
ate-orria 625 mm-koa: 790 mm  
ate-orria 725 mm-koa: 890 mm   
ate-orria 825 mm-koa: 990 mm 
 

  Guztizko altuera: 2.113 mm  
 

- Bi orritako ateetan, markoa zuzenarekin 
   

Guztizko zabalerak:  
 
ate-orriak 625 mm-koa: 1.405 mm  
ate-orriak 725 mm-koa: 1.605 mm   
ate-orriak 825 mm-koa: 1.805 mm 
 
 

- Bi orritako ateetan, aurremarkoa dagoenean 
   

Guztizko zabalerak:  
 
ate-orriak 625 mm-koa: 1.425 mm  
ate-orriak 725 mm-koa: 1.625 mm   
ate-orriak 825 mm-koa: 1.825 mm 
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2.1. LEIHOAK 
 

Arkitekturan, leihoek helburu bikoitza dute: 
 

• Alde batetik, argia eta airea pasatzen uztea, eta etxea kalearekin kontaktuan 
jartzea. 

• Beste aldetik, horman egindako zuloa estaliz, eguraldi txarraren eragina  
eragoztea. 
 

2.1.1. Leihoaren eta leiho-zuloaren osagaiak 
 

2.1.1.1. Leiho-zuloaren osagaiak 
 
Leihoa jartzeko, horman utzitako hutsuneari deitzen zaio leiho-zulo.  
 
Leiho-zuloaren osagaiak, honako hauek dira: 
 

• Azpadura: Leihoaren profilekin kontaktuan egoten den fatxadaren zuloaren 

elementuen multzoa. 

• Leiho-alboak: Fatxadaren zuloaren alde bertikalak. 

• Leihoburua: Zuloaren goiko alde horizontala. 

• Leiho-harria: Zuloaren beheko alde horizontala. 

• Hozkadura: Zuloaren ingurunean, horman egindako hozka, leihoa edo haren 

elementu osagarri bat ipintzeko. 

 

2.1.1.2. Leihoaren osagaiak 
 

• Aurremarkoa: Leihoaren eta zuloaren arteko profilen multzoa da; eta horren 
helburua leihoaren kokapena erraztea da. Elementu hau ez da beti jartzen. 

 
• Markoa: Leihoaren profil finkoa da, aurremarkoarekin edo fatxadarekin bat 

egiten duena. 

Leihoak 22 
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• Bastidorea edo leiho-etxea: Panelik gabeko atal finko eta zabukari guztien 

profilen multzoa da. Markoaren barruan egoten dira. 
 
• Orria: Bastidoreak eta panelak osatzen dute. Orriak finko edo zabukari izan 

daitezke.  
 

• Muntaga: Leihoaren edozein ataletan egoten diren profil bertikalak dira. 
 

• Habe euslea: Orri baten muntaga da, jogunearekin elkartzen dena. 
 

• Zeharraga: Leihoaren edozein ataletan egoten diren profil horizontalak dira. 
 

• Mainela: Forma bereziko elementua da, eta bi leiho edo leiho baten bi bastidore 
elkartzeko balio du. 
 

• Idulkia: Markoaren azpian egoten den forma bereziko zeharraga da. 
 

• Leiho-isurkia: Markoaren beheko zeharragan ipintzen den pieza horizontala da, 
eta horren helburua ura isuraraztea da. 

 
• Zehar-listoia: Lodiera txikiko pieza dugu hau, eta horren helburua bastidoreak, 

eta horrela panelak, zatitan banatzea da. 
 

• Beira-zumitza: Lodiera txikiko pieza, eta panelak finkatzeko balio du. 
 

• Burdineria: Leiho baten elementuak elkartzeko edota mugitzeko balio duten 
pieza metalikoen multzoa. 
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2.1.2. Sailkapena 
 

2.1.2.1. Leihoaren zabaleraren arabera 
 

• Leiho zabukari horizontala. 
• Leiho zabukari bertikala. 
• Leiho baskulagarria. 
• Leiho birakaria. 
• Leiho lerragarri horizontala. 
• Gillotina-leihoa. 
• Ardatz aldagarriko leihoa. 
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Leiho zabukari bertikala. 

 
 

 Leiho zabukari horizontala. 
 

 
Leiho baskulagarria. 
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Leiho birakaria. 

 

 
Leiho lerragarri horizontala. 

 
 

 
Gillotina-leihoa. 
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Ardatz aldagarriko leihoa. 

 
 

2.1.3. Leihoaren eta leiho-zuloaren neurriak 
 
Leiho-zuloen neurrien normalizaziorik ez dago; hala ere, normalizatzeko 

saiakerak egin dira.  
 
Arotzak leiho-zuloaren neurriak hartu behar ditu, eta horien arabera, leihoaren 

neurriak zehaztu. Izan ere, leihoa ipintzeko erak ere neurrietan eragina izango du. 
 
Kanpoko zuloen argiaren oinarrizko neurriak hauek dira:  
 
 

Modulua = 30 cm Modulua = 25 cm 
Zabalera Altuera Zabalera Altuera 

61 61 76 63 
91 91 101 94 

121 121 126 126 
151 151 151 151 
181 211 176 213 

 
Bi serie horiek zabalera baten eta beste edozein altueraren konbinazioarekin 

osatzen dira. 
 

2.1.4. Diseinua 
 
Duten itxura edo diseinuaren arabera, mota askotako leihoak daude, baina 

nagusiak kataluniarra, mallorcarra eta europarra dira. Europar horiexek dira, gainera, 
duten kalitateagatik, batez ere, gailentzen ari direnak. 
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Leihoaren eginkizuna, aipatu bezala, barrualdea kanpoarekin isolatzea da, bai 
termikoki isolatzea, bai kanpoko zarata eragoztea ere. Hala ere, funtsezkoa da haizearen 
eta euriaren sarrera eragoztea. 

 
Isolamendu termiko eta akustiko hori leihoaren materialaren haizearekiko 

iragazkortasunaren eta beira-motaren araberakoa da. Beraz, leiho bat egiten denean, 
honako parametro hauek eduki behar dira kontuan: 

 
• haizearekiko iragazkortasuna 
• haizearekiko erresistentzia 
• urarekiko hermetikotasuna 
• beira-mota 

 

2.1.4.1. Haizearekiko iragazkortasuna 
 
Haizearekiko iragazkortasuna haizearen presio jakin batean, junturetatik sartzen 

den haize-kopurua da, metro kubiko ordukotan emana. 
 
Haizearekiko iragazkortasunaren arabera, leihoak hiru motatan sailkatzen dira: 

A-1 arrunta (presio jakin batean haize-kopuru bat uzten du sartzen); A-2 hobetua 
(presioa handiagoa izanda, sartzen uzten duen haize-kopurua txikiagoa da); eta A-3 
indartua (aurrekoekiko presio handiago batean, sartzen uzten duen haize-kopurua are 
txikiagoa da). 
 

Haizearen iragazkortasunarekiko hermetikotasun-juntura izatea ez da izango 
eragin handiena daukana. Juntura horren eginkizuna leiho-orriaren eta markoaren arteko  
juntura ahalik eta trinkoen egitea izango da,  horien artean malgutasuna mantenduz. 

 
 

2.1.4.2. Haizearekiko erresistentzia 
 
Leihoaren profilak ez dira deformatu behar (gehieneko deformazioa 1/300 

izango da). 
 
Haizearekiko erresistentziaren arabera, lau motatan sailkatzen dira: 
 
V-1, V-2, V-3 eta V-4: presio desberdinetan, deformazioak 1/300 baino txikiago 

izan behar du. 
 
Hiru dira kontuan hartzeko faktoreak: leihoaren profilak ondo eskuairatuta 

egotea, burdineria sendoa izatea eta horren kokapena egokia izatea. 
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2.1.4.3. Urarekiko  hermetikotasuna 
 
Urarekiko hermetikotasuna esaten dugunean, hau adierazi nahi dugu: leihoa 

haizearen eta euriaren eraginpean dagoela, zenbat denbora egoten den leihoa 
barrualdera urik sartu gabe. 

 
Hermetikotasun hori fakore hauen araberakoa da: hermetikotasun-junturaren 

kokapena, deskonpresioa eta uraren kanalizatze-ganbera, lehio-isurkia eta leiho-alboak. 
 

2.1.4.4. Beira motak 
 
Beira ondo ipintzea oso garrantsitsua da, eta horren arabera, leihoaren narriadura 

edo hondatzea handiagoa edo txikiagoa izango da etorkizunean. 
 
Beirak jartzeko orduan, kontuan hartu behar da beira ez dadila inoiz indarpean 

egon; beraz, leihoen eta beiraren beraren handitzeak edo txikitzeak kontuan eduki behar 
dira. 
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3.1. BANDAK 
 
Bandak burdineria bat dira, ardatz batekin edo beste mekanismo batekin  

lotutako bi piezaz osatua; horrela, bi pieza horiek, bi elementuei helduta, haien bata 
bestearekiko mugimendua ahalbidetzen dute. Batez ere, ateetan eta tapetan erabiltzen 
dira, baina erabilera gehiago eduki ditzakete. Mota askotako bandak daude; dena den, 
brikolajean arruntenak hurrengo atalean azaltzen direnak dira. 

 

3.1.1. Liburu-bandak 
 
Beren sinpletasun eta funtzionaltasunagatik erabilienak dira. Liburu-banden 

mota asko existitzen dira: errustikoak, letoizkoak, zinkeztatuak, etab., eta tamaina 
askotakoak ere bai. Hala ere, guztiak mekanismo bakarrean oinarritzen dira; hau da, bi 
orri (liburu baten antzera irekitzen dira) zur trinkoaren ertzetan torlojuz elkartu 
daitezkeenak. Motaren eta irekitzeko noranzkoaren arabera aukeratu beharko dugu  
banda. 

 
Muntaketa oso erraza da; orriak bi ertzetan, ertz batean eta zur trinkoaren 

aurpegi  batean edo zur trinkoaren aurpegietan zuzenean torlojutzen dira.  
 
 

 
Liburu-banda.   

Bandak 33 
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Liburu-banda. 

 

3.1.2. Piano-bandak 
 
Liburu-bandak bezalakoak dira, baina askoz luzeagoak. Horrela, torloju 

askorekin loturik egoten direnez, oso banda sendoak izaten dira. Bandak nahi dugun 
neurrian ebakitzeko, xafla ebakitzeko artaziak edo metalentzako zerra erabil daitezke. 

 
 

 
Piano-banda. 

 

3.1.3. Banda desmuntagarriak 
 
Banda mota hau elementuen arteko lotura desmuntagarria izatea interesatzen 

zaigunean erabiltzen da. Hori, betiere, torlojuak kendu gabe, noski. Orriak elkartzeko 
larakoa izaten dute; horrela, larakoa kenduz gero, bi aldeak nahi dugun hainbat aldiz 
desmunta ditzakegu. 
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Banda desmuntagarria. 

3.1.4. Gontzak 
 
Leihoetan eta ateetan ipintzen dira. Muntatzeko apur bat zailak dira 

esperientziarik gabeko batentzat, kaxatxo bat egin behar baita ateen edo leihoen ertzetan 
gontza ipini ahal izateko. Jangunea eskuz egin daiteke, trintxa erabiliz, edo 
gontzentzako fresatzeko makina erabiliz. Fresatzeko makina arrunt batekin ere egin 
daitezke, osagarri egokiak erabiltzen baditugu. 

 
Ate txikietan ipintzeko gontzak ere badaude (altzarietan-eta). Mekanismoa, 

aurrekoarekin konparatuta, apur bat desberdina da; tirafondoak edo hari metrikodun 
torlojuak dituzte, elementuen ertzetan torlojutu ahal izateko. Hari metrikodun torlojuen 
kasuan, horman sartzek,o azkoina sartu beharko da lehendabizi.  

 

 
Gontzak.  

 

 
Gontzak.  
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3.1.5. Eragin bikoitzeko bandak 
 
Hauek bi noranzkotan zalbaldu nahi dugun tokietan ipintzen dira. Jatetxeetako 

sukaldeetako ateetan, adibidez, oso erabiliak dira. Atea bi noranzkoetan irekitzen da, 
betiere, bere lekura itzuliz (berez ixten da). Ipintzeko oso errazak dira, markoaren eta 
atearen ertzean torlojutu baino ez baitira egin behar.  

 
 

 
Eragin bikoitzeko banda. 

 
 

 
Eragin bikoitzeko banda. 

 
 

3.1.6. Ezkutuko bandak 
 
Eraikuntza liburu baten antzera irekitzea nahi dugunean ipintzen dira. Taulen 

ertzetan sartzen diren bi zilindro ildaskatu dituzte. Lehendabizi, zilindroak sartu ahal 
izateko, zuloak diametro egokiarekin egin beharko ditugu.  
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       Ezkutuko bandak.  

3.1.7. Kaxola-bandak 
 
Hauek ere oso erabiliak dira, sukaldeko altzarietan, batez ere. Altzariaren 

kanpoaldetik ezin dira kusi, angelu jakin batetik aurrera berez ixten dira, 
desmuntagarriak dira eta erregulagarriak ere bai. Desabantaila bakarra, muntatzeko 
zailtasuna  izan daiteke. Bi atal nagusi ditu, kaxola-banda eta altzarien alboetan 
ipintzeko euskarria. Kaxolak malgukia estaltzeko balio du, atea itxita dagoenean. 
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3.1.7.1. Kaxola-banden motak 
 

• Banda zuzena: Atea altzariaren alboekiko irtena dagoenenan erabili behar da. 

• Ukondo-banda: Atea altzariaren alboekiko erdi-irtena denean erabiltzen da. 

• Superukondo-banda: Atea altzariaren alboekiko sartua dagoenean erabiltzen 

da. 

 
Mota horien artean zabaltze-angelu desberdinetakoak daude eta hainbat kaxola-
diametrotakoak ere bai. Dena den, erabilienak honako hauek dira: 26, 30, 35 mm 
 

3.1.7.2. Muntatzeko prozedura 
 
Kaxola-bandak muntatzeko, erreminta bereziak behar dira. Esan behar da lan 

hau apur bat korapilatsua izan litekeela esperientziarik gabeko batentzat. Zulatzeko 
makina, euskarri bertikal bat eta bandentzat fresa berezia nahitaezkoak dira. 

 
Banda batean kaxolatik atearen ertzera dagoen D distantzia aldakorra da (ikus 

irudia). Banda batean distantzia minimo eta maximoak banda-motaren araberakoak dira 
(angelua, zabaltzeko era eta marka). Datu hori eta beste batzuk ezagutzeko, banden 
ekoizleek  banda bakoitzarentzat formula zehatzak izaten dituzte.  

 

 
 

Dena dela, amateur-lanetan D distantzia hori konstantea izan daiteke, 5 mm-koa, 
hain zuzen ere. Hau da, ateen kokatzeko era (altzariaren alboekiko sartua, erdi-irtena 
edo irtena) edozein dela ere, kaxolaren zentrotik atearen ertzera dagoen distantziak 
kaxolaren diametroaren erdia gehi 5 mm izan behar du. Adibidez: kaxolaren diametroa 
35 mm bada, distantzia 35/2 + 5 = 22,5 mm izango da. Beste kasu batean, kaxolak 26 
mm-ko diametroa badauka,  distantzia 26/2 + 5 = 18 mm izango da. Puntu hori puntzoi 
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batekin markatuko dugu, eta tamaina egokiko fresa eta euskarri bertikala erabilita, 
kaxola sartzeko zulo itsua egingo dugu. 

D distantzia ezagututa, eta banda (euskarria ipinita) ixten badugu, 
armazoiarekiko atearen guztizko zabalera kalkulatu ahal izango dugu. Hala ere, beti 1 
edo 2 mm kendu behar dira, ateak haien artean ez urratzeko. 

 
Behin kaxolak sartuta eta torlojututa, ateaz lagunduta, altzariaren alboetan 

tirafondoak jartzeko puntuak markatuko ditugu. Gero, euskarri askeak alboetan eransten 
dira torlojuekin (3), eta, azkenez, atea muntatzen da torlojuak (2) estutuz. 

 
 

 

 

3.1.7.3. Kaxola-banden erregulazioa 
 
Azkenean, kaxola-banden erregulazioa baino ez zaigu gelditzen. Banda horiek 

guztiz zuzen uzteko, horien parametro batzuk erregula daitezke. 
 
Altuera,  bandak eusten dituzten torlojuekin erregulatzen da (3), torlojuak 

lasaituz eta atea gora eta behera mugituz, hain zuzen ere. Atea altuera egokian 
dagoenean, torlojuak estutu egingo ditugu. Atea eta altzariaren arteko distantzia 
erregulatzeko, bandak eusteko diren atzeko torlojuak (2) lasaitu behar dira eta atea sartu 
(edo atera) arinki. Behar duen lekuan dagoenean, berriro estutuko ditugu torlojuak. 
Azkenez, erregulazio-torlojuekin (1), bastidorearekiko zuzena egoteko, atea nibelean 
jarriko dugu; hau da, torloju horiek alboarekiko atea hurbildu edo urrundu egiten dute. 

 

3.1.8. Banda erraza motakoak (kaxola gabekoak) 
 

Aurreko banden eragozpenak saihesteko, banda-mota berri bat agertu zen 
merkatuan; banda horiekin kaxola sartzeko fresaketarik ez zen egin behar, kaxolarik ez 
baitzuen. Horren ordez, mekanismo konplexu bat izaten dute motelgailu batekin, 
kaxolaren eginkizuna betetzen duena, berez ixten du; atea itxita dagoela ez da ikusten 
eta, gainera, apur bat erregulatzeko aukera ematen du. Muntaketa erraza da, atearen eta 
armairuaren alboetan baino ez baita torlojutu behar. Esperientziarik gabeko 
muntatzaileentzat oso egokia da. 
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Banda erraza motakoa. 

 

3.1.9. Beiran ipintzeko bandak 
 
Beirari bi aldeetatik eusten dion U tankerako metal bat dira eta biratzeko zilindro 

bat dute. Beirari ondo eusteko, U formako metalak mutur plastikodun torlojuak izaten 
dituzte. 

 
Altzarian eusteko zuloak egin behar dira, eta horietan, presioz, zorroak 

(bandarekin saltzen dira) sartzen dira. Zorro horietan zilindroak sartzen dira, atea bira 
dadin. 
 

                     
Beiran ipintzeko banda. 

 

3.1.10. Beste banda batzuk 
 
 

 
Ate blindatuetan ipintzeko banda. 
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Beste banda-mota bat.  

 
Gontza.   

 

 
Gontza. 
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4.1. ZORUAK 
 
Eraikuntzan, zoruak jartzea zuraren erabilera zaharrenetariko bat da. Zoruak 

zurez egiteko arrazoiak honako hauek dira: 
 
• Zuraren moldagarritasuna: hau da, edozein girotan jar daiteke, dekorazioa 

edozein izanda ere. 

• Zuraren estetika: polita izatea. 

• Zuraren ezaugarri fisiko-mekanikoak: dentsitate txikia, erresistentzia handi 

samarra (honen erabilerarako), termikoki oso isolatzaile ona, etab. 

 
Denborarekin zoruak eraikuntza berrietara egokitzeko aldatzen joan badira ere, 

aurreko irizpideak mantendu egin dira. Zoruak zabalera eta luzera desberdinetako 
oholez osatuta zeuden hasieran; orain, aldiz, neurri jakinetako zur trinkoak dira, forma 
geometrikoak dituztenak, eta zementuzko zoru baten gainean jartzen direnak, bai 
zementuzko euskarri baten bitartez edo bai euskarri flotatzaile baten bitartez. 

 

4.1.1 Sailkapena 
 

4.1.1.1. Jartzeko moduaren arabera 
 

• Zoladura itsatsiak edo parketak 
 

Parketen tamaina dela eta, honako hauetan sailkatzen dira: 
 

o Mosaiko parketa: Zuren tamaina oso txikia da, zur trinkoak ez daude 
elkarturik, forma geometrikoak ditu, eta zoruan asfalto, kola edo beste 
produktu itsaskor baten bidez itsatsita jartzen da. 

 
o Lamparketa: Zuraren xaflak dira, aurrekoak baino handiagoak 

(gutxieneko luzera 200 mm; oro har, 250 mm baino gehiago). 
 

Zoruak 44 
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o Industriala: Lodieragatik nabarmentzen da. Jartzeko moduagatik ere 
berezia da, zura ertzetatik finkatuta baitago. 

 
• Dornadura edo zoladura arrasteldun batean iltzaturik  

 
• Zoladura flotatzaileak: Hauetan zurezko zorua lehenago eraikitako euskarri 

bati erantsita egoten da. Zur trinkoak elkarri kolatu edo grapatu egiten zaizkio.  
 

4.1.2. Parketa 
 
Hainbat tonutako zur trinko meheak modu egokian mihiztatuz eta marrazki 

geometrikoak eratuz egindako zoladura da. Zur trinkoak ez daude elkarri loturik, eta 
zoruan produktu itsaskorren bidez itsatsi egiten da. 

 
Irudietan eraketa geometriko arruntenak ikus daitezke: 
 

 
     
 
Ezagunenak hauexek dira: 
 

• Dametako eraketa: Honetan oholtxo guztiak luzera berekoak dira, eta luzera 
hori, berriz, zabaleraren multiploa. Paraleloki elkartzen dira laukiak osatuz, eta, 
hala ere, jarraian dauden bi laukietan harien norabideak perpendikularra izan 
behar du (horien aldaerak badaude; adibidez., takoarekin). 

 
• Galburu- edo luma-erako eraketa: Honetan oholtxo guztiak luzera berekoak 

dira, eta horiek elkarren artean perpendikularki ipintzen dira. 
 

• Industriarako antolaketa paraleloa: Honetan oholtxoak paraleloki ipintzen 
dira, eta euskarrian kantoka finkatzen dena. 
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• Antolaketa bereziak: Hauetan, aurrekoetan sartzen ez diren guztiak egongo 
dira; horietako batzuk sekulako marketeria-lanak dira.  

 

4.1.2.1. Neurriak eta perdoiak 
 
- Neurriak 

 
Izena Gehieneko luzera 

(mm) 
Gutxieneko zabalera 

(mm) 
Gutxieneko lodiera 

(mm) 
Mosaikoa 
Industriala 
Lamparketa 

200 
400 
400 

15 
8 
40 

8 
15 

10 edo 12 
 
- Perdoiak 
 

lodieran :   ± 0,3 mm    zabaleran: + 0,1 mm eta  – 0,2 mm  
luzeran:  ± 0,2 mm 

 

4.1.2.2. Materialak 
 

a. Zura 
 
Parketaren fabrikazioan zura bakarrik erabiltzen da, eta ezaugarriak UNE 56.808 

arauan agertzen dira; honela dio arau horrek: 
 
Gogortasuna: Hostozabaletan gutxieneko gogortasunak Chalais-Meudon 
eskalan 2,5 izan behar du. Nolanahi ere, gogortasun hori apur bat eskasa 
gelditzen da, eta 4 baino gehiagoko gogortasunak dira gomendagarrienak. 
 
Pisu espezifikoa: Koniferoei dagokienez, % 12ko hezetasunarekin, 450 kg/dm3 
baino gehiagokoa izan behar du. 
 
Kalitatea: Zurak onddoen eta intsektuen erasoen arrastorik ez du eduki behar; 
zuraren hezetasunak  % 7 eta % 11 artean egon behar du (% 5etik, % 13raino 
onartzen da, dena den); zurgizena erabil liteke, onddoen eta intsektuen kontra 
tratatua baldin badago, betiere. 
 
Zuraren beste akats batzuek ere zehazten dute zuraren kalitatea: 
 
-Aparteko kategoria: Egurrak osasuntsu egon behar du, adabegirik edo 
bestelako akatsik gabe. Pitzadurarik edo apurturiko ertzik edo muturrik  ez du 
izan behar. Ertzak zuzenak eta arrabotatuak izan behar dute, zerraren aztarnarik 
gabe. Angeluek nahiz ertzek biziak izan beharko dute. Hostozabalen zura baldin 
bada, zurak erabat zurgiharrekoa izan behar du, hau da, zurgizenik gabekoa. 
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-Kategoria naturala: Kategoria honetan oholtxoen % 10 baino gutxiagok 
adabegi argiren bat (oholtxoen kolorearen antzekoa eta 2 mm baino gutxiagoko 
diametrokoa) edo beste akatsen bat izaten dutenak sartzen dira. Zurgizena 
onartzen da, xilofagoen kontra tratatua badago, betiere.  
 
-Kategoria arrunta: Adabegiak agertzen dira; dena den, horiek osasuntsuak 
baldin badira, onartzen dira. Adabegi horien diametroa, gehienez, 10 mm-koa 
bada betiere. Zurgizena onartzen da. 
 
-Kategoria industriala: Hauetan zur trinkoak ertzetatik jartzen direnez, hau da, 
aurpegietatik itsatsita, ez dago kalitatearekiko erabilera-mugarik. Neurriak baino 
ez dira kontuan hartu behar. 
 

b. Euskarria 
 
Mosaiko-erako parketak, jartzea errazteko, paneletan saltzen dira; horrela, 

oholtxoak bi motatakoak izan daitezkeen euskarrietan ipintzen dira: zulaturiko paper 
autoitsaskorra edo sare termo-plastikoa. 

 

c. Kolak 
 
Normalean, polibinil azetatozko kola erabiltzen da; kola hori erresistentzia 

handikoa, oso elastikoa eta oso erraza baita jartzeko.  
 

d. Bernizak 
 
Hauetan ere erresistentzia eta elastikotasuna da garrantzitsuena. Ezaugarri 

mekanikoen artean, honako hauek bete behar dituzte: 
 
- urraduren kontrako erresistentzia. 
- marrakatzearekiko eta zuloekiko erresistentzia. 
- hezetasunarekiko erresistentzia. 
 
Ezaugarri kimikoen artean, hauek bete behar dituzte: 
 
- jateko eta garbitzeko produktuak direla eta, dekolorazioekiko erresistentzia. 
 
Erabilienak urea-formaldehidozkoak  eta poliuretanozkoak dira. 
 

4.1.2.3. Jartzeko arauak 
 
• Jartzen hasi baino lehen, hezetasun-aldaketarik ez egoteko, gela itxita eta 

leihoek ipinita egon behar dute  
 
• Zoruaren  % 2,5  baino gehiago ez da izango.  
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• Gelaren hezetasunak —Euskal Herrian egonda— % 75 baino txikiago izan 

behar du jartzen hasteko. 
 
• Zurak, gelako egoera higrometrikoa kontuan izanda, ondo lehortua egon 

behar du (Euskal Herrian % 7tik  % 11ra gutxi gorabehera). 
 

• Instalatze-prozesuaren ostean, honako baldintzak hauek bete beharko dira: 
 

- Lautasuna: Gainazalak lixatu ondoren laua izan behar du. Horrela, 2 

m-ko erregela bat zoruko edozein tokitan ipiniz gero, sortuko 

liratekeen gezi maximoak ez lukete 5 mm baino gehiagokoak izan 

beharko. 

- Horizontaltasuna: Ezaugarri hau ere 2 m-ko erregela batekin neur 

daiteke, eta horren gainean nibela jarrita agertzen diren desnibelak 

metroko 5 mm baino gehiagokoak ezin dira izan. 

- Junturen zabalera: Junturen zabalerak oholtxoen zabaleraren % 4 

baino txikiagoa izan behar du. Batez bestekoak % 2,5 baino txikiago 

izan behar du.  

- Asko ikusten diren junturak 1 mm-koak izango dira gehienez; aldiz, 

gutxi ikusten badira, 5 mm-raino irits daitezke. 

- Parketaren ingurunean 5-8 mm-ko zabalkuntza-juntura ipini behar da; 

juntura hori zokaloak estaliko du. 

 

4.1.2.4. Parketa jartzeko moduak 
 

a. Zoruaren gainean zuzenean kolaturik 
 

-Berdintzeko geruza baten gainean: Horren helburua zoruaren 
irregulartasunak kentzea eta ahalik eta gainazal lauena lortzea da, gero parketa 
ipini ahal izateko. 

 
-Hormigoi leundu edo zeramikazko zoladura zahar baten gainean: Zoru 
horiek lautzat hartzen dira. 

 
-Euskarri flotatzaile baten gainean: Parketa lehendik egindako euskarri baten 
gainean kolatzen da; euskarria flotatzaile gelditzen da, hau da, ez da kolatzen 
ezta iltzez josten ere. 

 
 



Zurgintza  Elementuak 

 
40 

b. Geruza isolatzaileen gainean kolaturik 
 

Prozedura honek isolamendu termiko ona lortzen du.  
 

 
• Taula aglomeratu hidrofugoaren gainean kolaturik 

 
Taula aglomeratua arrastelen gainean iltzez josten da, eta horren gainean 

parketa kolatzen da. 
 

• Geruza asfaltiko baten gainean kolaturik 
 

Geruza asfaltikoak 22-25 mm-ko lodiera eduki behar du, gutxienez. Parketa 
geruza asfaltikoa bero dagoelarik ipintzen da, eta hori hozten denean, 
oholtxoak finko gelditzen dira. 

  

4.1.2.5. Parketa jartzeko prozedura 
 

1. Hezetasunik ez dagoen leku batean biltegiratu. 
2. Euskarriak eduki ditzakeen itsatsitako elementuak kendu (hautsa, eskaiola, 

etab.). 
3. Kola emateko, koskadun espatula edo kolatzeko arrabola erabili. 
4. Kokatzea balkoiko atea erreferentzia-gisa hartuz hasiko da. 
5. Behin parketa ipinita dagoela, parketaren gainean kolpetxoak eman behar 

ditugu, ondo itsatsita dagoela ziurtatzeko. 
6. Ezinbestekoa da, ingurunean 1 cm-ko juntura uztea. 
7. Zapaldu baino lehen, 48 ordu lehortzen utzi. 
8. Zorua leundu baino lehen, 15 egun itxaron. 
 

4.1.3. Dornadura 
 

Dornadura esan ohi da arrasteletan iltzaturiko zur trinko mihiztatuek zur-zorua 
osatzen dutenean. Zur trinkoak, eraketa geometriko desberdinak lortzeko, modu 
desberdinetan jar daitezke. 
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Dornadura-eraketa geometrikoak. 

 

4.1.3.1. Neurriak 
 

lodiera: 18 eta 23 mm (perdoia: 60,3 mm) 
zabalera: 40 mm-tik 140ra (perdoia: 6 0,5 mm)  
luzera: gutxienez, 100 mm (perdoia: 65,0 mm) 

 

4.1.3.2. Materialak 
 

- Zura  
 

Zurezko zorua egiteko erabiltzen diren zurak itsatsitako zoruek behar dituzten 
ezaugarri berak behar izaten dituzte. Zur trinkoez aparte, beste elementu hauek 
erabiltzen dira: 
 

Altxagarriak: Arrastelak nibelean jartzeko erabili ohi dira; zein zur motatakoak 
diren berdin dio, zorua kargatuta dagoenean ez badira deformatzen, betiere. 
Neurriak: 8 x 10 cm, egurrezkoak badira; 5 x 8 cm  kontratxapatuak badira. 
Hezetasuna: < % 20. 

 
Arrastelak: Hauen gainean zur trinkoak finkatzen dira. Hezetasuna:  <% 20. 
Intsektuek edota onddoek eragindako akatsik ez dute eduki behar. Zurgizena 
baldin badaukate, lehendabizi tratatuak izan behar dute. Neurriak, eraikuntzaren 
arabera. Ez da oso kalitate oneko egurra behar (adabegiak, urdinduak, etab., 
onartzen dira). 
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4.1.3.3. Dornadura jartzeko era eta baldintzak 
 
Itsatsiak diren parketetan erabilitako irizpide berak erabiltzen dira dornaduran; 

bai gelaren ezaugarriekiko, bai zurak eduki behar duen hezetasunarekiko. 
 
Arrastelak finkatzea asfaltoarekin, kolarekin, zementuarekin, iltzekin edota 

grapekin egin daiteke. 
 
Hezetasunak eragozteko, zorua eta arrastelen artean lurrunentzat tartea ematea 

gomendagarria da. 
 
Hala ere, erresonantziak eragozteko eta isolamendu termikoa hobetzeko, 

arrastelen artean material batzuk ipintzen dira (adib., artile minerala, material 
sintetikoak edo zur trinkoak). 

 

4.1.3.4. Arrastelen neurriak eta haien arteko distantziak 
 
Arrastelen orientazioa dornadurari eman nahi zaion orientazioaren araberakoa 

izan ohi da. Dornadura ondo ipintzeko, arrastelen goialdeak horizontala eta laua izan 
behar du. Arrastelen banaketak erregularra izan behar du. Zoladuraren muturrei eusteko, 
gelaren ingurunean arrastelak ipintzen dira; arrastelen ardatzetik hormara 20 cm baino 
gutxiago izan behar du. 

 
Arrastelen neurriak eta horien arteko distantziak arrastelak zoruaren gainean 

jartzeko eraren, dornadura jartzeko eraren eta horien lodieraren araberakoak izan ohi 
dira. 

Arrastelen zabalera arrunta 80 mm da. Arrastela gainazal osoan finkatua badago 
eta dornadura jartzeko modua juntura-hautsika bada (junturak arrastelen gainean), 
zabalera txikiagoa izan daiteke, baina inoiz ez  40 mm baino txikiagoa. 

 
Juntura ez bada arrastelekin bat etortzen, arrastelen gutxieneko zabalerak 50 

mm-koa izan beharko du. 
 
Galburu-itxurako edo hungariar junturako instalazioetan arrastelen gutxieneko 

zabalera 70 mm-koa izango da. 
 
80 mm-ko arrastel batean, horren lodieraren arabera, distantzia batera edo 

bestera ipini beharko dira  euskarriak: 
 

Arrastelaren lodiera Euskarrien arteko distantzia 
20 mm 
25 mm 
32 mm 
52 mm 

Euskarri jarraituak 
< 35 cm 

35 - 45 cm 
45 - 60 cm 

 
  Euskarriak jarraian ipinita daudenean arrastelen gutxieneko luzerak 70 cm-koa 
izan behar du, batez besteko luzera 100 cm-koa izanda ere. Luzera 40 cm-koa baino 
txikiagoa ez bada, arrastel laburragoak onartzen dira ingurunean. 
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 Arrastela altxagarrien gainean jartzen denean, gutxieneko luzerak 150 mm izan 
beharko du. Bi arrastel elkartzen diren tokian altxagarria ipini behar da, nahitaez. 
 
 Arrastelen arteko distantzia dornaduraren lodieraren eta  erabileraren araberakoa 
da. 

 
Dornadura, gehienetan, 23 mm izan ohi da; orduan, arrastelen ardatzen arteko 

distantzia 45 cm edo gutxiago izango da. 
 

 Zoruak pisu handia jasan behar baldin badu, distantzia hori 10 cm izango da. 
 

4.1.4. Parket flotatzaileak 
 
Hauetan zoladura lehendik egindako euskarri baten gainean ipintzen da; euskarri 

hori zuzenean zoruaren gainean jartzen da, eta izenak adierazten duenez, flotatzailea da; 
beraz, ez dago zoruan finkatuta. 

 
Parket flotatzaileek badituzte zenbait abantaila aurreko sistemekiko: egoera 

higrotermikoak aldatuz gero, egonkorragoak dira; isolamendu termiko eta akustiko ona 
ematen dute; instalazioa merkeagoa da; akabera ona dute, lantegian egiten baitira; eta ez 
du botatzen hautsik ezta usain txarrik ere. 

 

 

 

4.1.4.1. Parketaren egitura 
 
Egitura askotako parketak existitzen dira; dena den, guztiek hiru geruza dituzte: 
 
-Gaineko geruza: Ondo bernizatutako zur noble baten oholtxoz osatuta dago; 
lodiera 3 edo 4 mm-koa da, gehienez. 
 
-Azpiko geruza: Desbiribiltzeko xaflaz eginda dago, zeinen lodiera 2 mm-koa 
den, gutxi gorabehera. 
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-Arima: Honetan aukera asko egoten dira; zur trinkodun geruzak (horien 
hariaren noranzkoa perpendikularra izan behar du beste bi geruzekiko), zur 
trinkozko kontratxapatuak, edo  partikulaz egindako zur trinkoak izan daitezke 
horietako batzuk. Geruza horren lodiera 10 mm-koa da, gutxi gorabehera. 
 
Gehienetan parket hflotatzailea paraleloki ipintzen da. 
 

4.1.4.2. Materialak 
 

- Zur trinkoa 
 
Zur trinkoa erabiltzen da beti gaineko geruzan, eta beste zoruentzat bezala, zurak 

ezaugarri berak bete behar ditu. Arima egiteko zura erabiltzen bada, horrek ez du 
ezaugarri berezirik eduki behar, ondo kolatzeko akabera ona izatea bakarrik. Nolanahi 
ere, erabilitako zurek hezetasun-eduki egokia izan behar dute. 

 
- Xafla 

 
Azpiko geruza egiteko erabiltzen da. Zurak ez du ezaugarri berezirik eduki 

behar, baina, arimaren kasuan bezala, ondo kolatua izan behar du, orduan, ezin ditu 
erretxinarik eduki, substantzia horek kolatzea zaildu egiten baitute. Gomendagarria da 
ere, zura erresistentzia duen espezie batekoa izatea, ikusten den geruzarekin 
konpentsatzeko. 

 
- Zur trinkoak 

 
Edozein erabil daiteke, taulek, berez, jadanik betebehar batzuk betetzen 

baitituzte. 
 

- Berniza 
 
Berniza lantegian ematen da; beraz, akabera oso ona izan ohi da. 
 

4.1.4.3. Jartzeko era 
 
Parket flotatzailea ipintzea oso erraza da; egin beharrekoak hauek dira: 
 

• Zorua nibelean jarri; horretarako, nibelatzeko pasta erabil daiteke. Gero, parketetik 
zorua isolatzeko, plastikozko xafla bat ipini behar da (hezetasun-arazoak baldin 
badaude, hobe asfaltozko geruza). 

 
• Altxagarriak horma aldetik hasi ipintzen, 10-12 mm-ko dilatazio-juntura bat gera 

dadin. 
 
• Parket flotatzailearen lehenengo lerroa azpiko xaflarekiko perpendikular ipini, eta 

emea hormaren kontra utzi. 
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• Kola arrari emanez eta aurrekoarekin elkartuz, parket flotatzailearen hurrengo 
lerroak ipini (mailu batekin laguntzea badago). 

 
• Kola polibinil azetatozkoa izan dadila. 
 
• Azkenengo lerroan parketa neurrira moztu zerrarekin (kontuan hartu behar da 

handitze- edo dilatatze-juntura utzi behar dugula). Beharrezkoa bada,  presioa 
egiteko, ziriak erabili. 

 
• Utzi ordu batzuk kola gogortzeko; gero, altxagarriak ken daitezke eta zokaloa ipini. 
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5.1. ESKAILERAK 
 

Eraikin baten solairuak bertikalki lotzeko elementuak dira. Bata bestearekiko 
altuago dauden maila  horizontalez osatuta daude, hau da, eskailera-mailaz osatuta 
daude. Maila horiek, txandaka, eskuin eta ezkerreko hanka ipintzeko baliagarriak izango 
dira. Egurrezko eskailerak jadanik ez dira hain erabiliak, nahiz eta merkeagoak izan, 
beste batzuk baino azkarrago hondatzen baitira, eta, gainera, ez baitute sua jasaten. 

 
Eskailera baten zatiek zuzenak izan behar dute, ahal dela; dena den, espazioak 

aukera ematen badu eta artistikoki horrela nahi izanez gero, kurbatuak ere izan daitezke. 
 
Eskaileraren noranzkoa eskuinekoa izan behar du, ahal bada. Horrek baranda 

igotzen denaren eskuinean egongo dela esan nahi du; horrela eskuineko eskuarekin 
barandari eusteko modua izango du (batzuetan, zenbait eskaileratan,  jaitsiera zaila 
bada, eskaileraren norabidea ezkerra da; horrela, jaisterakoan, baranda eskuineko aldean 
izango dugu). 

 
Eskailerak egiteko erabiltzen diren zurak hainbat motatakoak izan daitezke, 

adibidez: melis pinua (edo pinu horia), haritza, intxaurrondoa, pagoa, etab. Eskailera 
jarriko den lekuaren arabera, zur bat edo beste jarriko da. Egur mota edozein izanda ere, 
kalitatezkoa izan behar du; horrela, hari zuzenduna eta homogeneoa eta adabegi 
gutxikoa (erresistentzia dela eta) izan behar du.  

 
Eskailerek sendoak, seguruak eta, aldi berean, arinak izan behar dute. Ez ahaztu 

eskailera txarto egiteak ezbeharrak eta istripuak eragin ditzakeela eta istripu horren 
erruaren zati bat zurginarena dela. 
 

5.1.1. Eskailera motak 
 

- Esku-eskailera 
 
- Eskailera zabalgarria 

 
- Etxebizitzetarako eskailera 

 
- Eskailera kiribila 

 
- Eskailera mistoa 

Eskailerak 55 



Zurgintza  Elementuak 

47 
 

 

5.1.2. Eskailera baten osagaiak 
 

 
 

 
 

• Mailagaina: Eskailera-maila osatzen duen zur trinko horizontala da, eta oina 
ipintzen den gainazala. 
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• Kontramaila: Eskailera-mailaren alde bertikala da, eta, hortaz, bi mailen arteko 
altuera. 

 
• Eskailera-maila: Mailagainak eta kontramailak osatzen dutena. 
 
• Maila-sudurra: Mailagainak eta kontramailak osatzen duten ertza da. 
 
• Zankabea: Eskailera-mailen alboei eusten dien pieza inklinatua da. 
 
• Eskailera-burua: Eskailera ataletan banatzen duen zoru zati horizontala da. 
 
 

 
 
• Abioa edo eskailera-barrena: Eskailera hasten den lekua da. 
 
• Helduera edo eskailera-goiena: Eskaileraren bukaerako azkenengo eskailera-burua 

da. 
 
• Arrapala: Eskailera-mailen azpian dagoen planu inklinatua. Gainazala zurezkoa 

denean, sabai izuna deitzen zaio. 
 
• Baranda: Erortzeak eragozteko hesia da, eskudelaz eta pieza bertikal batzuez 

osatua eta zankabean bermatzen dena. 
 
• Eskudela: Pieza hau eskailerarekiko paraleloki doan barandaren goiko haga da; 

babesarako eta eskailerak igotzen laguntzeko ipintzen da. 
 
• Balaustreak: Eskudela eta zankabearen arteko zutabetxo bertikalak dira, eta 

eskudelari heltzeko balio dute. Elementu hauek torneatuak izan daitezke, gainazal 
karratukoak, gainazal poligonalekoak eta abar. 

 
• Balaustrada: Balaustreen multzoa da, pertsonak eusteko altuera egoki batera 

ipinitakoa, eta hesi-antzeko zerbait osatzen duena. 
 
• Abioko zutoina: Atal baten lehenengo oina da, eskudelari eta zankabeari eusten 

diena, alegia. Eslaileraren pisua beheko solairu batera igortzen du. 
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• Zokaloa: Barandaren beheko aldean ipintzen den zur trinkoa edo bilbadura da. 
 
• Mailagain-lerroa: Eskailera baten proiekzio horizontalaren gainean irudikatutako 

lerro irudikaria da. Pertsona batek, eskailera igotzeko eta eskudelari helduta, 
irudikatuko lukeen ibilbidearena, alegia. 

 
• Eskailera-kaxa: Honela, eskailera ipintzeko utzitako zuloari deitzen zaio; zulo hori 

horma zuzenez edo kurbatuz osatuta dago. 
 
• Eskailera-begia edo eskailera-zuloa: Bi atal jarraien artean gelditzen den hutsunea 

da. 
 
• Urrats-altuera: Eskailera-buruaren eta lehenengo eskailera-mailaren arteko 

distantzia edota bi eslailera-mailen arteko distantzia da. 
 
• Eskaileraren ardatza edo erdigunea: Eskailera kiribiletan, eskailera-mailak 

sostengatzeko baliatzen den zur bertikala da. 
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5.1.3. Neurriak 
 

5.1.3.1. Eskailera-mailen neurriak 
 
Eskailera nekagarria ez izateko,  eskailera-mailen neurriak  zehatz-mehatz 

adieraztea oso garrantsitsua da. Eskailera-maila guztiek altuera eta zabalera bera izan 
behar dute. Diferentziak bai altueran edota zabaleran oso arriskutsuak izan daitezke, 
pausoaren neurrira oso erraz ohitutzen baita pertsona. 

 
Atal batean eskailera-mailen kopuruak, gehienez, 12 edo 15 izan behar du, eta 

erosoena 8 eskailera-mailakoa da. 
 
Hori ezinezkoa bada, eskailera, eta eskailera-buru baten bitartez, bi ataletan 

banatuko da. 
 
Eskailera-mailak erosoak izan daitezen, mailagainaren eta krontramailaren 

artean neurri-erlazio jakin bat egon behar du. Horretarako, formula hauek erabiltzen 
dira: 

 
1.  Mailagaina 1 +  2 kontramaila = 64 cm 
 

64 batez besteko zenbaki finko bat da, pertsona baten urratsaren neurria, 
gutxi gorabehera. 

 
2.  Mailagainaren zabalerak kontramailaren bikoitza izan behar du. 
 
3.  Mailagaina + kontramaila = 46 -  48 cm artean. 
 
4.  Mailagaina - kontramaila = 12 cm 
 
Nahiz eta neurri horiek, gehienetan, egokiak diren, askotan leku falta dela-eta, 

beste neurri batzuk erabili behar dira. 
 
Eskailera-mailen neurriak, dena den, arrapalaren inklinazioaren araberakoa ere 

izango dira; eta hori eskaileraren erabileraren, eskailera-kaxaren, beharren eta abarren 
araberakoa izango da.  Horregatik, mota askotako eskailerak daude: arrapala, 
inklinazioa 0º-tik 15º-ra denean;  eskalinata, inklinazioa, 15º-tik 20º-ra;  etxebizitzako 
eskailera, 20º-tik 40º-rako inklinazioa (arruntena 30º-koa bada ere); makinen 
eskailerak, 45º-tik 60º-ra; eskuko-eskailera, 60º-tik 85º-ra; eta katu-eskailera 90º-ko 
inklinazioa, gutxi gorabehera. 

 
Eskailera-mailen kontramailak 17 cm eta mailagainak 29 cm dituztenak erosoak  

kontsideratzen dira (16 cm eta 32 cm dituztenak ere bai). 
 
Balio-mugak, gutxi gorabehera:   

 
krontramailak: 10-21 cm 

 mailagainak: 20-40 cm 
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Adibidez, jo dezagun eskailera baten kontramailak 17 cm dituela. Zein neurri 

izango du mailagainak? 
 
M + 2K = 64 cm;  M + (2 x 17 cm)  = 64 cm  M = 64 – 34 = 30 cm 
 

M: mailagaina  
K: kontramaila 

 
Hortaz, mailak 30 cm izango ditu. 
 
Eskailera kiribiletan,  salbuespen moduan, mailagainak 12 cm-raino irits daiteke. 

Eskailerak  irtengune edo hego bat daukanean, horrek 2 eta 5 cm tarteko neurria izango 
du, eta neurri horretatik ez da pasako, maila-sudurrean irtenguneak eduki ditzakeen 
abantailak desabantaila bihurtuko bailirateke.  

 

5.1.3.2. Eskailera-buruen neurriak 
 

Hauen eginkizuna igotzen  denari atsedena ematea da; beraz, gutxieneko luzera 
petsona baten urratsaren neurrikoa (64 cm) izango da, edo, horren multiploa gehi, 
hurrengo atalean ondo zapaltzeko, mailagainaren zabalera.  

 

5.1.3.3. Urrats-altueraren neurria 
 
Eskailera-mailaren eta gorago dagoen hurrengo ataleko sabaiaren arteko 

distantzia da, edo bi eskailera-buruen arteko distantzia. Eskailera baten proiektua egiten 
denean, urrats-altueraren neurria ondo zehaztea oso garrantzitsua da. 

  
Lehenengo kasuan gutxieneko altuera 180 cm da, eta, bigarrenean,  195 cm. 

Neurri horietara iristeko, zankabeetan eskailera-mailen altuera handitu egin behar da 
edo eskailera-mailen kopurua handitu behar da. Eskailera kiribiletan gutxieneko altuera 
horiek lortzea zailagoa da. 

 

5.1.3.4. Eskailera-zabalera 
 
Eskaila-zabalera bi zankabeen barruko alboen arteko distantzia da, edo zankabe 

baten barruko aldearen eta kaxa-hormaren arteko distantzia. 
  
 Eskailera-mailen luzerak (eskaila-zabalera) ez du inolako araurik bete behar, eta 

eskailera konpentsatuetan, kaxa laukidunetan edo errektangularretan  joan 
daitezkeenetan desberdinak izan daitezke. 

 
Zabalera, bestalde, eskaileraren eginkizunaren, estetikaren eta eskaileratik pasatu 

behar diren gauzen tamainaren  araberakoa izango da. Gehieneko zabalera ezin bada 
mugatu ere,  gutxieneko zabalera bai; hauxek izango lirateke gutxieneko zabalerak: 
pertsona bat pasatzeko, 65 cm; gurutzatzen diren bi pertsona pasatzeko, 130 cm; 
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gurutzatzen diren hiru pertsona pasatzeko, 190 cm. Eskailera kiribiletan, 50 cm-rakoa 
ere izan daiteke. Eta ezohiko egoeretan, 45 cm izan liteke zabalera. 

 
 

5.1.3.5. Mailagain-lerroa 
 
Pertsona batek igotzen, eta eskudelari helduta, marraztuko lukeen lerro 

irudikaria da. Mailagain-lerroa atal zuzenetan zuzena da, eta, mailagainaren antzera, 
luzera osoan zabalera bera dauka; marra hau eskailera-mailaren luzeraren edozein 
puntutatik ipin daiteke, eta horren gainean kalkulatuko dira haren neurrien proportzioak 
(horretarako ikusitako formulak erabiliko dira). Hala ere, atal zuzeneko eskaileretan 
mailagain-lerroa barandatik 55 cm-ra egiten da, edo mailaren erdian. 

 
Eskailera kiribil batean, edo eskailera kurbatu batean, mailagain-lerroak 

barandaren kurbadura bera izango du, eta mailagainak forma erradiala daukanez, 
mailagain-lerroa 40 edo 50 cm-ra ipini beharko da, edota erdian. 

 
Edozein kasutan ere, pertsonak, igotzen ari denean, leku nahikoa izan behar du 

oina jarri ahal izateko.  
 
Mailagain-lerroak ez du zertan eskaileraren erdian egon; hori eskailera-zabalera 

90 edo 100 cm denean baino ez da betetzen. 
 

5.1.3.6. Konpentsazioa 
 
Atal zuzenak eta kurbatuak dituzten eskaileretan honako hau ikusten dugu: atal 

kurbatuan eskailera-mailek forma erradiala daukatela, hain zuzen ere, eta zabalera alde 
zuzenetik alde kurbatura,  bat-batean, aldatu egiten dela; horregatik, oso arriskutsuak 
izan daitezke eskailera horiek. Hori guztia dela eta, eskaileraren konpentsazioa egiten 
da. 

 
Horretarako, hainbat metodo erabiltzen dira; horietatik errazenetako bat honako 

hau da:  
 

1. Mailagain-lerroa marraztu, eta horren gainean eskailera-mailak 

irudikatzen dira. 

2. Eskaileraren oinplanoan, bihurgunearen erdigunetik  edozein “r” lerro 

irudikatzen da.  

3. Lerro horren gainean “ab” neurri bat hartzen dugu (edozein). 

4. “bc” neurria ipintzen dugu, “ab”ren bikoitza izango dena. 

5. “cd” neurria ipintzen dugu, “ab”ren hirukoitza izango dena. 

6. “de” neurria ipintzen dugu, “ab”ren laukoitza izango dena. 

7. Eta horrela  konpentsatu nahi ditugun eskailera-maila guztiak egin arte.  
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(gure kasuan 9) 

8. Lehenengo eskailera-mailak mugatzen duen zuzenaren eta eskaileraren 

ardatzaren arteko ebakidura-puntua “i” puntuarekin elkartzen da. 

9. “ h, g, f, e, d, c, b eta a”  puntuetatik , eta ardatzeraino, azkenengo zuzen 

horrekiko zuzen paralekoak irudikatzen dira. 

10. Mailagain-lerroaren gaineko mailagainak ardatzean dauden puntuekin 

elkartuko ditugu, eta eskailera-mailak zehaztuta egongo dira. 

 
 

 
Konpentsazioa. 

 

5.1.3.7. Baranda 
 
Barandak  babesteko balio du. Eskailera batzuetan bi baranda egoten dira, baina 

normalena bat egotea da; zenbaitetan, eskailera bi hormen artean dagoenean, eskudela 
soilik ipintzen da. 

 
Edozein barandak bi elementu nagusi ditu: alde batetik, pieza bertikalak (edo 

beste edozein osagai apaingarri), armazoia osatzen dutenak, eta, beste aldetik, eskudela, 
goian ipintzen den pieza dena, eta eskua ipintzen den lekua. 

 
Barandak zurezkoak, metalezkoak, hormigoizkoak eta abar izan daitezke. 

Eskaileraren elementu hau oso garrantsitsua da, estetikoki aldaketa gehien onartzen 
dituen elementua baita. Baranda baten altuera, eskudela barne, 80-85 cm  artean dago. 
Eskailera-buruetan 90-95 cm artean izaten da. 
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5.1.4. Esku-eskailera 
 
Esku-eskailerak sinpleenak dira berez. Eskailera hauek ez daude inon finkatuta, 

baizik eta oso modu errazean geuk mugi ditzakegu. 
 
Esku-eskailerak bi motatakoak izan daitezke: 
 

• Esku-eskailera bakunak: Orri bakarra dutenak dira, eta hormen kontra bermatzen 
direnak. Bi bantzuz eta distantzia bereko langetez  (eskailera-mailak) osatuak daude. 
Egonkorragoak izateko, bantzuak beheko aldean goiko aldean baino banatuagoak 
ipintzen dira. Bantzuen inklinazioa zehazteko, arau finkorik ez dago; dena den, 
ohiko neurriak honako hauek dira: 

 
goiko aldean: 25-35 cm  
beheko aldean: 35-70 cm  
lodiera: 20-36 mm  

  
Eslailera-mailak, berriz:  

zabalera : 40-60 mm  
               lodiera : 23 mm 
 

Eskailera nekagarria ez izateko, eskailera-mailen arteko distantzia:  25-30 cm; 
eskailera-mailen kopurua eta forma eskaileraren luzeraren eta diseinuaren 
araberakoa ohi da. 

 
• Esku-eskailera bikoitzak: Berez, egonkorragoak dira, eta lurrean baino ez dira jarri 

behar. 
 
Eskailera hauetan arrapala edo plano inklinatua  sar dezakegu; mota hori 
antzinakoa da, eta bi mailen arteko desnibela betetzea ahalbidetzen du. Arrapalak 
zoruarekin osatzen duen angelua 15º-koa izaten da, gutxi gorabehera; beraz, malda 
arina. 

 
Daukaten desabantaila da leku handia hartzen dutela; horregatik, behin-behineko 
lanetan  materialak eta langileak igotzeko baino ez dira erabiltzen. 

 

5.1.5. Eskailera kiribila 
 
Forma kiribila dute eta eskailera-bururik ez daukate, hau da, eskailera-maila 

guztiak jarraituak eta berdinak dira. Eskailera-kaxa batean jartzen da, edo, bestela, soil-
silik (kasu arruntena dena). Eskailera hauek, oro har, leku-arazoak daudenean jartzen 
dira. 
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5.1.5.1. Eskailera kiribilen osagaiak 
 
Mota askotakoak izan daitezke eskailera hauek, baina, oro har, osagai hauek 

dituzte: 
 
Ardatza: Eskailera-mailak honetan oinarritzen dira 

Mailagainak: Forma erradialekoak dira 

Kontramaila: (aurretik definituta) 

Zankabea: Kanpoko aldetik eskailera-mailak indartzen ditu 

Baranda: Beharrezkoa bada jarri ohi da 

 

5.1.5.2. Eskailera kiribilen neurriak 
 
Gutxieneko diametroak 1,5 m izan behar du, eta diametro arruntenak 1,50, 1,60 

eta 1,90 m dira. Ardatzaren diametroa eskaileraren altueraren eta diametroaren 
araberakoa izan ohi da; baina, normalean, 12-20 cm artekoa izaten da. 

 
Mailagainen eta kontramailen arteko erlazioa jadanik ikusi dugu, baina erlazio 

horrek, espazio falta dela eta, ez du eskailera hauetarako balio. Kontramailak ez du 18 
cm baino gehiago izan behar, ezta 11 cm baino gutxiago ere; mailagainak 15 cm, izango 
ditu, gutxi gorabehera; eta eskailera-mailaren luzerak inoiz ez du izan behar 50 cm 
baino txikiago. 
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 Urrats-altuera ere oso garrantsitsua da; gizakion batez besteko altuera 1,80 m 
dela kontuan izanda, bira osoa eginda, eskailera-maila paraleloen artean altuera hori edo 
gehiago eman behar zaio. 
 

5.1.5.3. Eskailera kiribilen eraikuntza 
 
Lehendabizi, eskailera-mailen neurriak finkatu behar dira; horretarako, 

diametroaren arabera, bira bakoitzeko eskailera-mailen kopurua kalkulatuko dugu; 6 
gutxienez, eta 12 gehienez. Kopurua zehazteko, urrats-altuera eta mailagain-lerroaren 
luzera (eskailera hauetan erditik) hartuko dira kontuan; argi eduki behar dugu, bestalde, 
eskailera-maila asko ipintzen baditugu  mailagain-lerroaren luzera ere txikitu egiten 
dela, eta hori oso arriskutsua izan liteke. Alderantziz ere, eskailera-maila gutxi ipintzen 
baditugu, mailagain-lerroaren luzera handitu egingo da, eta eskailera oso deserosoa 
bihur liteke. 

 
Behin eskailera-mailak zehaztuta daudela, eskailera nola egingo dugun pentsatu 

behar dugu. Bi modu daude: 
 

• Lehenengoan, pieza bakarreko ardatza egiten da; horren eta kanpoko zankabeen 
artean eskailera-mailak aho-zirikako mihiztaduren bitartez jartzen dira. Hala ere, 
zankabean nahi den forma lortzeko, pieza batzuk mihiztatzen dira. Aurrekoaren 
gainean baranda ipiniko da. 

 
• Bigarrengoan, eskailera-mailak, bakoitzak bere zankabe eta ardatz-zatiarekin, 

banan-banan egiten dira; ondoren, horiek aho-zirikako mihiztaduren bitartez, 
elkartzen dira. Metodo honen abantaila zera da: eskailerak non jarriko diren 
jakin gabe eraiki daitezkeela, alegia. Horrek fabrikatze-kostuak txikiagotu egiten 
ditu. Beste aldetik, desabantaila bat daukate; ardatza zatiz osatuta dagoenez eta 
pieza bakarra ez denez, haren erresistentzia txikiagoa da. 
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HIZTEGIA 
 

-A- 
 

abio edo eskailera-barren: arranque 
abioko zutoin: pilarote 
adabegi: nudo 
ahokaturiko ate: puerta emboquillada 
o engargolada 
aho-zirikako mihiztadura: ensamble 
caja y espiga 
altxagarri: calce 
apaindura: paramento 
ardatz aldagarriko leiho: ventana 
oscilobatiente 
ardatz: eje 
arrapala: rampa 
arrastel: rastrel 
arteka: ranura 
ate birakari: puerta giratoria 
ate bistaratu: puerta resaltada 
ate blindatu: puerta blindada 
ate lerragarri: puerta corredera 
ate tolesgarri: puerta plegable 
ate zabukari: puerta abatible 
ate-albo : tapajuntas, jamba 
ateburu: testero del marco 
ate-marko: cerco de la puerta o marco 
ate-orri: hoja de la puerta 
aurremarko: precerco, premarco 
azpadura: recercado 
 

-B- 
 

balaustrada: balaustrada 
balaustre: balaustre 
banda: bisagra 
bantzu: banzo 
baranda: barandilla 
beira-zumitz: junquillo 
bilbadura: entramado 
burdineria: herraje 
 

-D- 
 

dametako eraketa: disposición en 
damero 
dilatazio-juntura: junta de dilatación 
dornadura: entarimado, tarima 
dornatu: entarimar 

 
 

-E- 
 

eraikuntza: obra, construcción 
ertz ageriko ate: de canto visto 
ertz ezkutuko ate: de canto oculto 
eskailera misto: escalera mixta 
eskailera zabalgarri: escalera 
extensible 
eskailera-zulo edo eskailera-begi: 
hueco u ojo de la escalera 
eskailera-atal: tramo de escalera 
eskailera-buru: meseta o rellano 
eskailera-maila: peldaño 
eskailera-ardatz: árbol o núcleo 
eskuairatua: escuadrada 
eskudel: pasamano 
esku-eskailera: escala o escalera de 
mano 
eskailera kiribil: escalera de caracol o 
hélice 
etxebizitzetarako eskailera: escalera 
para pisos 
 

-G- 
 

gainjarritako ate: puerta solapada 
galburu- edo luma-erako eraketa: 
disposición en pluma o espiga 
galburu: espiga 
gillotina-leiho: ventana de guillotina 
gontz: pernio 
 

-H- 
 

habe eusle: durmiente 
hari: fibra 
helduera edo eskailera-goien: 
desembarco 
hostozabal: frondosa 
hozka: entalladura 
hozkadura: mocheta 
 
 

-J- 
 

jangunedun ate: puerta renvalsada 
joan-etorriko ate: puerta de vaivén 
jogune: batiente 



juntura-hautsika: junta perdida 
 
 

-K- 
 

kaxola-banda: bisagra de cazoleta 
kolatzeko arrabol: rodillo de encolar 
kontramaila: contrahuella o tabica 
 
 

-L- 
 

larako: pasador 
leiho-harri: alfeizar 
leiho-albo: jamba 
leiho baskulagarri: v. pivotante hrtal. 
leihoburu: dintel de la ventana 
leiho-isurki: vierteaguas 
leiho lerragarri: ventana corredera 
leiho birakari: v. pivotante vertical 
leiho zabukari: ventana abatible 
leundua: lucida 
listoidun taula: tablero de listones 
 

-M- 
 

mailagain: huella 
mailagain-lerro: línea de huella 
maila-sudur: nariz de peldaño 
mainel: mainel 
marko-arteka: galce o gárgol 
mihiztadura: ensamble 
mihiztatu: ensamblar 
muntaga: montante 
 

      -O- 
 

ohol: tabla 
osagarri: accesorio, complemento 
 

-P- 
 

parket: parquet 
perdoi: tolerancia 
 

-S- 
 

solairu: piso, planta 
suaren kontrako: ignifugo 
sukoi: inflamable 

 
-T- 

 
taula: tablero 
trenkada: tabique 
trintxa: formón 
 

-U- 
 

ukondo-banda: bisagra acodada 
urrats-altuera: altura de paso 
 
 

       -Z- 
 
zankabe: zanca 
zatikizko taula: tablero de partículas 
zeharkako: testero del bastidor 
zehar-listoi: peinazo 
zeharraga edo langet: travesaño 
zilindro: cilindro 
zokalo: rodapié 
zoladura flotatzaile: pavimento 
flotante 
zoladura: pavimento          
zorro: casquillo 
zur trinko: madera maciza 
zurgihar: duramen 
zurgizen: albura 
zur-zuntzezko taula: tablero de fibras 
de madera 
zutikako: larguero del bastidor 
zutoin: larguero del marco  
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