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Lumarjevi hiši prejeli priznanje za energetsko učinkovitost
Maribor, 16. september 2013 - Lumar IG, vodilni slovenski proizvajalec pasivnih in
nizkoenergijskih montažnih objektov, je prejel novi priznanji za energetsko učinkovitost
objektov. Na 46. Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) so bila podeljena priznanja za
energetsko učinkovite objekte v Sloveniji 2013. V kategoriji novogradnja stanovanjskih hiš sta
bili najboljši hiši Lumar, ki sta prejeli zlato in srebrno priznanje za energetsko učinkovite
objekte v Sloveniji 2013. Zlato priznanje je prejela družina Šmon za individualno pasivno hišo.
Hiša je zasnovana celovito, z dobro toplotno zaščito in ustreznim prezračevanjem. S primerno
veliko sončno elektrarno je objekt energijsko pozitiven, saj bistveno več energije proizvede kot
jo porabi. Srebrno priznanje je prejela družina Gradišar-Lavrič za tipsko pasivno hišo Primus-E
137. Hiša je zasnovana celovito, z dobro toplotno zaščito in ustreznim prezračevanjem.
Pozitivno vpliva tudi uporaba visoko učinkovitih gospodinjskih aparatov in razsvetljave. Ravna
streha omogoča postavitev primerno velike sončna elektrarna v ravnini strehe.
»Podeljeni priznanji za energetsko učinkovitost dokazujeta, da smo na področju pasivne in
nizkoenergijske gradnje vodilno slovensko podjetje. Inovativno tehnologijo, izkušnje in znanje uspešno
vgrajujemo v vse naše pasivne in nizkoenergijske objekte. Poseben poudarek dajemo arhitekturi,
kakovosti izvedbe, vgrajenim materialom priznanih proizvajalcev, tehnologiji, opremi in drugim
detajlom. Zato lahko trdimo, da ni vsak kvadrat kot Lumarjev kvadrat,« je dejal direktor Marko Lukić.
Kakovostne in energetsko učinkovite nizkoenergijske hiše Lumar so v okviru jesenske akcije še
dostopnejše. Nakup hiše Lumar še nikoli ni bil tako enostaven, preprost, udoben in ugoden. V okviru
SUPER JESENSKIH UGODNOSTIH imajo akciji SUPER KLJUČ in SUPER PRESTIGE. V akciji
SUPER KLJUČ ponujajo izjemen nabor 15 najbolj iskanih nizkoenergijskih hiš Lumar »na ključ«, ki jih
odlikuje originalna Lumar kakovost. Tako so kakovostne hiše Lumar na voljo že od 117.900,00 EUR.
Posebno ponudbo so pripravili tudi za vse, ki bodo svojo sanjsko hišo gradili na podlagi individualne
idejne zasnove, ali se odločili za drugo tipsko hišo Lumar. Več informacij o jesenskih ugodnostih in
novostih na www.lumar.si.
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