Sporočilo za javnost
(za objavo)

Lumar s podjetjem Lumar Biohaus odločno tudi na italijanskem trgu
Maribor, 27. september 2011 – Lumar IG, vodilni slovenski proizvajalec montažnih pasivnih in
nizkoenergijskih objektov, odločno vstopa tudi na tuje trge. Letos so se usmerili in okrepili nastop na
italijanskem trgu, kjer so nadgradili večletno sodelovanje s podjetjem Biohaus. »Skupno podjetje
Lumar Biohaus je preprosto sinteza odličnosti. Predstavlja novo realnost in simbiozo med
tehnologijo in visoko kakovostjo Lumar proizvodnje, združeno s prefinjenim dizajnom, natančno in
kakovostno izvedbo, ki odlikuje blagovno znamko Biohaus,« je dejal Marko Lukić, direktor podjetja
Lumar IG. Sedež podjetja je v Tavagnacco pri Udinah, kjer v razstavnem salonu kupcem ponujajo
atraktiven pogled na konstrukcijske sisteme Lumar in druge najnaprednejše tehnologije.
Podjetje Biohaus je krovna blagovna znamka skupine USG iz Udin, ki je že 13 let prisotna na področju bio in
ekološke trajnostne arhitekture ter prepoznana po odličnem dizajnu in visoki kakovosti izvedbe »ključ v
roke«. »Prednost podjetja Lumar Biohaus je izjemna individualizacija objektov iz arhitekturnega vidika, glede
na želje in zahteve italijanskega kupca, kot tudi iz vidika strukture konstrukcijskih sten, ki so izbrane kot
najboljša rešitev, ki upošteva klimo in energetsko učinkovitost na zahteve kupcev. Prav zato zagotavljajo
odlične vrednosti toplotne prehodnosti in toplotnega zamika ter tako zagotavljajo optimalen rezultat bivalne
klime hiš Lumar Biohaus v različnih klimatskih okoljih,« še dodaja Lukič.
Lumar Biohaus ima sedež v kraju Tavagnacco pri Udinah, kjer v atraktivnem razstavnem prostoru kupcem
ponujajo zanimiv pogled na konstrukcijske sisteme Lumar in najnaprednejše tehnologije, kot sta sistem
ogrevanja s toplotno črpalko z visokim izkoristkom ali sistem prezračevanja z rekuperacijo zraka.
Najnaprednejše tehnologije in komponente, energetska učinkovitost in bivalno ugodje, ki ga nudijo objekti
Lumar Biohaus, uvrščajo podjetje v sam vrh proizvajalcev. Filozofija podjetja Lumar Biohaus je maksimalno
zadovoljstvo kupcev, kar dosegajo s širokim naborom visokokakovostnih materialov, ki zadovoljijo še tako
zahtevnega kupca. Le nekaj kilometrov od razstavnega salona si lahko obiskovalci ogledajo tudi prvo bio
ekološke naselje v Italiji, ki predstavlja najpomembnejšo referenco podjetja Lumar Biohaus na italijanskem
trgu, hkrati pa je tudi referenčni model za projektante in javno upravo, ki svojo usmeritev vodi v smeri
ekološke trajnostne gradnje.
Lumar je za svoje visoko energetsko učinkovite rešitve in tehnologije prejel številna priznanja in certifikate.
Mednje spadajo tudi certifikat RAL, podeljen s strani Ottograf Institut iz Stockholma, certifikata Ü in ÜA, ki
potrjujeta kakovost lesenih konstrukcijskih elementov, kot tudi evropski certifikat CE za montažne
konstrukcijske elemente. Najprestižnejši certifikat Passivhaus, ki ga podeljuje Passivhaus institut, je Lumar
pridobil za konstrukcijski sistem Lumar Pasiv, ki se zahvaljujoč visoki energetski učinkovitosti in kakovosti
gradnje uporablja ne le za gradnjo pasivnih hiš, temveč tudi gradnjo večjih pasivnih objektov, vrtcev in šol.
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