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 Etxearen orientazioa oso garrantzitsua 
da energi kantitate gehiago lortu eta 
gastu gutxiago izateko.

 Ipar hemisferioan etxea hegoalderantz 
bideratuta egotea komeni, eguzki 
energia ahalik eta gehien 
aprobetxatzeko.

 Iparraldera begira, berriz, gutxi 
erabiltzen diren gelak egongo dira edo 
ahalik eta irekiune gutxien, beroak 
hortik ihes egin ez dezan.



 Etxearen kokapenari 
begiratuz, etxea mendi baten 
eraikia izanez gero, onena 
mendiaren erdialdean 
eraikitzea izango litzateke.

 Horrela ez dago hezetasun 
askorik mendiaren behe 
aldean bezala eta gainera 
haizea ere ez da hain 
indartsua, mendi puntan 
kokatuta egongo balitz 
bezala.

 Bi faktore horiek saihesteak 
etxea beroago mantentzea 
dakar. 



 Ura: Mendian gure etxea baino goragoko leku batean depositu 
bat eraikiko dugu. 

Horrela menditik behera datorren ur freskoa gure etxera 
iritsiko da inongo energiarik gastatu gabe zeren deposituak 
duen altuera aprobetxatuz ez daukagu zertan bonba bat jarri ura 
etxera altxatzeko.

Horrela ura lortzeko ahalik eta gastu gutxien izango ditugu.

 Landareria: Zuhaitzak jarri berotegiaren parean, eta hauek 
hosto-erorkorrekoak izatea. Horrela neguan hostoak eroriko 
zaizkionez, eguzkiak negutegian zuzenean jotzean, beroa 
lortuko dugu etxe barrurako.

Udan berriz hostoak izango dituenez, geriza egingo dio 
negutegiari eta etxearen paretari, beraz, bero gutxiago pasatuko 
da etxe barrua.



 Haizearengandik babesteko, barrera 
(barrera cortavientos) begetal bat 
jartzea oso egokia izango litzateke. 
Horretarako zuhaitzak erabili, 
adibidez, setoak, arbustuak…

 Hauek haizeak etxearen aurka 
zuzen jotzen duen lekuan jarri 
beharko litzatekez. Hauek haize 
finak fuerte jotzea eragotziko 
lukete, aurka egingo baitio, eta 
beraz etxeari haizeak ez lioke oso 
fuerte joko.



Energia EgituraKokapena PermakulturaMaterialak
Etxearen

antolakuntza

ADREILUAK

ATEAK

LEHIOAK

PINTURAK

TEILAK



 EZ RADIAKTIBOAK

 KARGA 
ELEKTROESTATIKORIK 
GABEAK

 GASIK EZ HAUTSIK EZ 
ERAGITEA

 BERAU EGITEKO 
ENERGIA ASKORIK 
ERABILI BEHAR EZ 
IZANA. 



Arliblock (etxe barruko hormak egiteko)

•Ekologikoena (lur zapalduz egina)
•Osasuntsuena 
•Merkeena
•Beroa eta hotza gordetzen ditu
•Aislante ona
•Erradioaktibitate gutxi.

•Buztiñazko eta zementuzko blokea
•Aislante termikoa
•Iragazgaitza



Teilatu zeramikoa

•Lortzeko eta lantzeko erraza.
•Arina da.
•Malgua da eta forma emateko erreza da.

•Isolatzaile termiko eta akustikoa
•Elurteekiko eta suteekiko erresistentzia
•Ingurugiroarekiko errespetua
•Ingurumenarekin armonia



BARRURAKO (al temple):
•Merkea
•Berpintatzeko egokia

KANPORAKO (kare pintura):
•Egoera meteorologikoekiko erresistentzia
•Euriak eta hezetasunak karbonizazio prozesuari     
mesede 

Pinturak

Kristal bikoitza
•Isolamentu akustikoa
•Eguzki energia xurgatzen du.



Leihoak

Kristal bikoitzak:
•Isolamentu akustikoa
•Beroa sartzen uzten du eta etxea bero 
mantentzen laguntzen du

Egur tropikalezko ateak:
•Isolatzaile ona tenperaturarentzako eta zaratentzako.
•Ingurugiroarekiko armonia
•Oso gogorra
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- Leku sanoa: Gure 

gorputzarentzako lo egiteko 

norabide onena iparraldea edo 

ekialdea  da, horrela eremu 

magnetiko ez digute gure 

gorputza zeharkatuko. 

- Ohean lo egiteko arazoen 

jatorri izan daiteke, hegoaldera 

edo mendebaldera begira egotea.



• Espezialitate ez zientifikoa da.

• Espazioa eta Lurraren barnealdea 

iturburu dituzten energiak: 

erradiazioak, urpeko ur-korronteak 

eta eremu elektromagnetikoak 

• Giza bizitzaren gain, eragina dute. 

• Etxebizitzak zenbait printzipio 

kontuan izanda eraikitzen dira. 



• Iparraldea: Negutegia eta kristal-gunea bertarantz jarri dugu zeren 

eta eguzkiak bero gutxien igortzen duen tokia delako eta horrela egun 

osoan zehar etxearen alde hori bero mantenduko da.

• Hegoaldea: Eguzki plakak jarri ditugu, eguzkiak eguneko ordu 

gehienetan bete-betean joten duelako. Beheko sua, honen gainean 

logelak daudelako (hodiak).

•Mendebaldea: Leiho handiak jarri ditugu arratsaldeko eguzkia 

aprobetxatzeko eta horrela etxea argitzeko (baita egun guztian ere).

•Ekialdea: Ohearen burualdea honantz bideratuta egotea komenigarria 

da eremu elektromagnetikoak direla medio.
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Bomba
Hidraulikoa

Erregai 
biologikoa

Laguntze 
sistema

Etxeko berotze 
zirkuitua

Zirkuitu primarioa

Berogailu 
printzipala
(Gas naturala)
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