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Betidanik, instalazio zientifikoak errekurtsoen optimizazioa
kontuan izan gabe diseinatu, eraiki, hornitu eta gestionatu
izan dira. Kanpo-ataletik hasi eta barrualderaino.
Hortik, modulazioaren aldetik sor daitezkeen akatsak,
berregokitzeko gaitasun gutxi izatea, barne-ekipamenduaren
ezagutzarik eza, arauen ez betetzea… ohiko arazo bilakatu
direnak laborategien eraikuntzan.
Horren harira, S*Conceptek proposamen berria argitaratu
du merkatura, laborategi-modelo berritzailea; pertsonei
bideratua, errekurtsoen optimizazioa eta, une oro,
ingurumenaren babesa eta errespetua kontuan hartzen
dituena. Modu berri bat laborategiak hautemateko,
arrazionalizatu eta gestionatzeko, iraganeko akatsak
zuzendu eta etorkizunera bideratu ahal izateko.
S*Concept laborategi eta eraikuntza teknologikoetan
espezializatuta dagoen enpresa da. 2008an sortua eta egun
Ondarroan kokatzen dena. Jatorriz enpresa txikia, baina
urte hauetan merkatuan bere lekua egitea lortu duena,
jakintza eta ezagutzaren eredu bilakatuz.
S*Conceptek konponbide iraunkor osoak edo zatikatuak
garatzen ditu instalazio zientifikoetan, betiere ikuspuntu
integral batetik. Horretarako, llave en mano deritzon
proiektuak garatzen ditu, instalazio berrien konponbide
integralak edota martxan dauden eraikuntzenak garatuz.
Enpresa-errealitate sendoa du egun S*Conceptek; egitura
propioa, bazkide teknologikoak, partner estrategikoak eta
banatzaile espezializatuak. Nola ez, gaur egungo instalazio
zientifikoetako premiei erantzuna eman nahian. Instalazio
malguei bide emanez, gaur egungo inguru zientifiko36

teknologiko aldakor honetan.
Enpresak badu izaera bereizgarri bat, bereziki
garrantzia ematen diete produktuen eraginkortasunari,
funtzionalitateari, eraikuntza
azkarrari, baliabideen
optimizazioari eta malgutasunari. Horien artean,
optimizazioak garrantzi berezia du, merkatua ezagututa
behin eta berriz eskatzen den beharrizana izateagatik.
Ondorioz, S*Conceptek behar horri erantzuna eman nahi
izan dio.
Beste kontzeptu batzuek ere badute garrantzia S*Concepten,
hala nola kontzeptu ez ukigarriak direnek: erosotasunak,
asepsiak, argitasunak, produktuen balio gehigarriak diren
kontzeptuek.
Gaur egun lau produktu desberdin ditu merkatuan
S*Conceptek, gaur egungo merkatuaren beharrizanei
erantzuna emateko ahaleginetan:
Eraikuntzaren barrutik hasiz, S*Line produktua dugu
aitzindari, teknologikoki guztiz aurreratua den altzaria, hazi
eta espazioen banaketa burutzeko gai dena, instalazioak
modu erraz eta adimentsu batean integratuz.
S*Line produktuak espazio malgu eta irekiak ahalbidetzen
ditu, non instalazio eta altzariak momentu oro birkonfiguratu
ahal diren.
Jarraian, eraikuntzako aireztapena optimizatu eta
kontrolatzeko S*Air soluzioa eskaintzen da, barnegiroko airearen kalitatea monitorizatzen duen sistema da.
Eskatutako aireztapena eratu daiteke, betiere, esplotaziokostuak eta ingurumenarekiko eragina gutxituz.
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Badira S*ky eta S*Kube produktuak, eraikuntza
industrializatuak direnak, hauetan modulazioa ezinbestekoa
da. Soluzio hauek garatu ahal izateko S*Conceptek arauen
ezagutza zehatza eta materialen optimizazioa hurbiletik
ezagutu behar izan ditu.

altzariak jarri ahal izateko, armairuak edota zerbitzuak
jartzea ahalbidetzen baitu. Azkenik, laugarren maila dugu,
dimentsio guztien malgutasuna deritzona. Eraikuntza bera
aldaketei moldatu ahal izatea, zenbait kasutan desmuntatu
eta handitu ahal izatea.

Bestetik S*Ky produktua dugu, zerbitzuen sabai teknikoa
dena, S*Line produktuarekin guztiz bateragarria dena.
S*Kyri esker erreforma azkarrak egin daitezke, iluminazio,
aireztapen, zerbitzuen sistema edota aireko zutabe teknikoei
erantzuna emanez.

Adibide argia dugu Tecnaliaren Ingrid Eraikuntza, guztira
4.500 m2 dituena, horietatik 600 m2 laborategi eta
bulegoetara bideratu dira eta S*Kube sistemaren bitartez
eraikia izan da. Altzairuzko hamabost portiko eratzea
ahalbidetu du 15,31 m-ko argiarekin eta horien artean
5,15 m-ko distantziarekin, horrela espazio gardena eratuz,
barne-malgutasuna bermatuz. Gainera, estruktura honetara
estalkiaren forjatua lotzen da, baita fatxada industrializatua
ere, azkenik barne-banaketarako altzariak. Horrela, espazio
guztiaren malgutasuna bermatuz.

Azkenik, S*kube egitura-sistema dugu, fatxada edota forjatu
industrializatuen euskarri balio duena, S*Ky soluzioarekin
guztiz bateragarria dena. Soluzio eramangarri honek
egite azkarra bermatzen du, gehienezko malgutasuna eta
birkonfigurazio arkitektonikoa.
Eraikuntza industrializaturako produktuek, zehazki S*Ky
eta S*Kube produktuek, iraunkortasuna une oro kontuan
hartzen dute, edozein eraikuntzaren aurrean, babestu
beharreko kontzeptua baita. Arrisku handiko ekintzak
aurrera eramaten diren lekuak dira laborategiak une oro
ziurtasuna bermatua behar duten espazioak. Malgutasuna,
zientzia-sektoreak daraman garapen azkarra dela-eta,
beharrezko bilakatu da, aldaketa azkarra bermatu ahal
izateko.
Malgutasuna aldaketen aurrean eduki daitekeen adaptaziogarapena da, eskala edota gradu desberdinetatik enfoka
daiteke, hortik lau maila desberdin hautematea. Lehenengo
mailako malgutasuna, lan-planoari deritzo, hau da,
laborategi-altzariek eskaintzen dutena. Bestetik, bigarren
mailako malgutasuna altzarien aurrerapenek baldintzatzen
dute, hala nola airetiko zerbitzuek eta mahai mugikorrek.
Bada hirugarren maila bat ere, lan-lekuari erreferentzia
egiten diona, solairuaren banaketetan aldaketak egitea
ahalbidetzen duena. S*Ky produktua atal horretan egongo
litzateke, instalazioak gestionatu ahal izateko, banaketa38

Etorkizunari
begira,
eraikuntza
industrializatura
bideratutako merkatua du helburu S*Concept-ek, non
berrikuntza ezinbesteko aspektua izango den. Laborategiak
berrikuntzaren gune dira eta bertako instalazioak maila
berean egon daitezen lanean jarraituko du S*Conceptek.
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