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GASTON ETA DANIELAREN FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea  ES 48020 AHFB/BFHA EMP GAS 

Titulua Gastón eta Daniela 

Data(k) 1920 - 1991 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Metro linealak: 9,60 m/l 
− Katalogatutako dokumentu-unitateak: 

574. 

Papera. 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena Gastón eta Daniela 

Instituzio historia Elisa Poirier, Guillermo Wakonigg Hummer 
austriarrarekin ezkondu zen, eta, 1876an, 
Gaston Poirier eta Daniela Bolivar bere 
gurasoek sortutako enpresa familiarra 
heredatu zuen; Bilboko Dendarikale kaleko 
saltoki bat zen, eta Elisak ehunen, alfonbren, 
gortinen eta beste dekorazio-oihal batzuen 
salmentarako erabili zuen. Horren bidez, 
XIX. mendeko burgesiaren eskari 
hasiberriari erantzuten zion. 

Alargun geratu ondoren (bere senarra 
1937an fusilatu zuten), negozioan buru-
belarri aritu zen, eta fabrikazio- eta diseinu-
akordioak sinatu zituen Kataluniako ehule 
nagusiekin.  

Gaur egun, mundu osoko ehungintzako eta 
barne-diseinuko merkatuan daude. 

Artxibo historia 2008An sartu zen Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan, eta 2013an katalogatu zen. 

Sarrera modua Dohaintza. 
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Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia  Establezimendu horrek sortutako 
dokumentazioa da, bereziki bere filial eta 
sukurtsalekin eta bezero eta hornitzaileekin 
izandako korrespondentzia.  

Nabarmentzekoak dira eskaerak egitean 
hornitzaileei bidaltzen zizkieten berrehun 
eta hogeita hamazazpi ehun-laginak. 

Mädi etxearen dokumentazioa ere badu, 
jantzigintzari buruzkoa. 

Erakundea Honako jarduerak sartzen dira: 

− Helbidea: 4 dokumentu 1942tik 1952ra 
bitartekoak. 

− Idazkaria: 186 dokumentu 1933koak. 
− Langileak: 16 dokumentu 1932tik 

1978ra bitartekoak. 
− Enpresa-jarduera: 148 dokumentu 

1933tik 1991ra bitartekoak. 
− Merkataritza-zerbitzuak: 12 

dokumentu 1927tik 1980ra 
bitartekoak. 

− Kontabilitatea: 187 dokumentu 
1930etik 1982ra bitartekoak. 

− Dokumentazio berezia: 22 dokumentu 
1921etik 1946ra bitartekoak. 

− Enpresarenak ez diren agiriak: 4 
dokumentu 1914tik 1943ra 
bitartekoak. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Lotutako deskribapen unitatea Gastón eta Danielari buruzko dokumentu-
iturriak daude BFAHko Udal Sailean.  

Argitalpenei buruzko oharra Niebel, Ingo. Infernura edo zerura. Wilhelm 
Wakonigg kontsul eta espioi ohiaren bizitza 
eta heriotza Bilbon (1900-1936). 2009 

XIX. Mendetik XIX. mendera. Gastón eta 
Danielaren 125 urte. 

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra  Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak Bizkaiko Agiritegi Historikoko 
Enpreseen atalerako egindako 
deskribapena. 

Deskribapenaren data 2020/01/20 

 


	GASTON ETA DANIELAREN FUNTSAREN ISAD
	Identifikazio-arloa
	Testuinguru arloa
	Eduki eta egitura arloa
	Lotutako dokumentazio arloa
	Kontrol arloa

	Erreferentziazko kodea 
	Titulua
	Data(k)
	Deskribapen maila
	 Metro linealak: 9,60 m/l
	Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria
	 Katalogatutako dokumentu-unitateak: 574.
	Ekoizlearen izena
	Instituzio historia
	Artxibo historia
	Sarrera modua
	Irismena eta edukia 
	Erakundea
	 Helbidea: 4 dokumentu 1942tik 1952ra bitartekoak.
	 Idazkaria: 186 dokumentu 1933koak.
	 Langileak: 16 dokumentu 1932tik 1978ra bitartekoak.
	 Enpresa-jarduera: 148 dokumentu 1933tik 1991ra bitartekoak.
	 Merkataritza-zerbitzuak: 12 dokumentu 1927tik 1980ra bitartekoak.
	 Kontabilitatea: 187 dokumentu 1930etik 1982ra bitartekoak.
	 Dokumentazio berezia: 22 dokumentu 1921etik 1946ra bitartekoak.
	 Enpresarenak ez diren agiriak: 4 dokumentu 1914tik 1943ra bitartekoak.
	Lotutako deskribapen unitatea
	Argitalpenei buruzko oharra
	Artxibozainaren oharra 
	Deskribapenaren data

