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Lumar na sejmu DOM predstavlja koncept Aktivne hiše Lumar
Maribor, 7. marec 2012 – Lumar IG, vodilni slovenski proizvajalec montažnih pasivnih in
nizkoenergijskih objektov, je na sejmu DOM 2012, ob prenovljeni ponudbi nizkoenergijskih in
pasivnih hiš, predstavil koncept Aktivne hiše Lumar. »V podjetju Lumar pri razvoju naših inovativnih
in energijsko učinkovitih rešitev ne sledimo le varovanju okolja in energijski učinkovitosti, posebno
pozornost namenjamo tudi ustvarjanju ugodnih bivalnih pogojev ter sodobni in kakovostni
oblikovani arhitekturi. Naredili smo še korak naprej in razvili Aktivno hišo Lumar, ki presega merila
pasivne hiše,« je povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar. V Lumarju na sejmu predstavljajo
tudi zanimivo 3D predstavitev Slovenske hiše London 2012 by Lumar, obiskovalcem pa bodo na
vprašanja glede gradnje in energetske učinkovitosti Lumarjevih hiš odgovarjali njihovi strokovnjaki.
Za vse udeležence sejma DOM 2012 so v Lumarju pripravili nagradno igro Lumarjeva aktivna
transverzala, kjer bodo udeleženci spoznavali partnerje aktivne hiše in se potegovali za 3-dnevno
bivanje v Aktivni hiši Lumar. Sejemski prostor in novosti podjetja Lumar so obiskovalcem sejma
DOM vidne v njihovem gnezdu v dvorani A.
Živeti najbolje danes ne pomeni le udobno in prijetno počutje posameznika v hiši, ampak predstavlja tudi
celovit in odgovoren odnos do okolja v katerem delujemo in živimo. Tipske hiše Lumar danes niso več strogo
uniformirane in omejene, ampak so z mladimi ter uveljavljenimi slovenskimi arhitekti in tehnologijo Lumar
postale unikatne. »Izdelovanje vrhunskih in tehnološko naprednih hiš nam je izziv, ki ga prenašamo na vse
naše zaposlene. S hišo Lumar dobite pripadnost trajnostnemu razvoju, kar se odraža v vseh njenih detajlih.
Tako razumemo tudi našo Aktivno hišo Lumar, kjer ni v ospredju le potreba po toploti, ampak tudi energija
potrebna za delovanje hiše. Posebna pozornost je namenjena tudi prijetni bivalni klimi, ki jo z enostavnim
upravljanjem omogočajo pametne inštalacije. Z Aktivno hišo Lumar sledimo v Lumarju smernicam
zmanjševanja vplivov na okolje, večji rabi obnovljivih virov energije in ustvarjanju trendov ter prijetnih bivalnih
pogojev. Verjamemo, da je to nov korak razvoja in ustvarjanja trendov nizkoenergijske gradnje s Sloveniji in
Evropi,« še dodaja Lukić. V ta namen so v Lumarju postavili spletno stran Aktivne hiše Lumar
(www.aktivnahisa.si), kjer lahko obiskovalci izvedo več o konceptu aktivne hiše in njenih prednostih.
Obiskovalci sejma DOM si bodo lahko ogledali 3D predstavitev Slovenske hiše London 2012 by Lumar, ki bo
v času poletnih olimpijskih iger glavno stičišče slovenskega dogajanja. Dnevno bodo na voljo Lumarjevi
strokovnjaki, ki bodo odgovarjali na vprašanja v zvezi z gradnjo, energetsko učinkovitostjo Lumarjevih hiš ter
možnostmi pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada RS. Strokovnjaki s področja ogrevanja in
prezračevanja pa bodo predstavljali sisteme prezračevanja in ogrevanja, vgrajene v nizkoenergijske in
pasivne hiše Lumar. »Da pa bodo obiskovalci našega gnezda pridobili vse potrebne informacije o gradnji
svoje sanjske hiše, v Lumarju ponujamo tudi individualne nasvete arhitekta, s katerim bodo lahko
zainteresirani spregovorili o prilagoditvah tipskih hiš njihovim željam in potrebam«, še pove direktor Lumarja.
Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na info@lumar.si.

Sočasno s sejmom DOM so v Lumarju predstavili prenovljeno spletno stran (www.lumar.si), ki bo
obiskovalcem ponujala še več informacij o kakovostni nizkoenergijski in okolju prijazni gradnji. »Ustvariti
želimo spletno stran, ki bo informativna, drugačna in bo ponujala odgovore na ključna vprašanja o gradnji
nizkoenergijskega montažnega objekta. Kot prvi proizvajalec bomo s konfiguratorjem Lumar zame ponudili
možnost, da si bodo obiskovalci brez večjih težav sestavili svojo sanjsko hišo Lumar. Tudi s tem dokazujemo
našo naprednost in inovativnost, saj smo eden izmed prvih evropskih ponudnikov montažnih hiš, ki takšno
možnost ima in omogoča,« je o novi spletni strani in konfiguratorju povedal Lukić.
Lumarjeve napredne tehnološke in kakovostne nizkoenergijske rešitve lahko obiskovalci sejma DOM 2012
spoznajo v dvorani A, od torka, 6. do nedelje 11. marca, med 9.30 in 19.30 (v nedeljo do 18.00).
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