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BLACKLINE ® JE  
ARHITEKTURNI 
PRESEŽEK V  
MONTAŽNI GRADNJI
SoNo arhitekti so za Lumar ustvarili druži-
no hiš Lumar BlackLine®, ki z linijama hiš 
BlackLine Pure® in BlackLine Individual®, 
ponuja presežek sodobnega energetsko 
varčnega arhitekturnega oblikovanja. Čiste 
linije fasad, ob uporabi naravnih materialov 
prepričajo z moderno arhitekturo, ki zagota-
vlja trajnostno sodobnost. Lumar BlackLine® 
je odgovor na povpraševanje tistih, ki iščejo 
sodobno, tlorisno funkcionalno, družinsko 
skoraj nič-energijsko hišo. V sodelovanju 
z naročniki hišo prilagodimo individualnim 
željam in potrebam, upoštevajoč dano loka-
cijo in možnost za primerno umestitev v oko-
lje. Hiše Lumar BlackLine® so za tiste, ki se 
zavedajo prednosti, ki jih ponuja montažna 
gradnja, a si želijo sodobnih in atraktivnih 
arhitekturnih rešitev. Optimalni tlorisni razpo-
red, raznolike in dovršene fasade, zagotavlja-
jo užitek bivanja dovolj drznim, upoštevajoč 
sodobne koncepte trajnostne gradnje.

Biro SoNo arhitekti združuje generacijo 
sedaj že uveljavljenih slovenskih arhitektov. 
Ustvarjajo sodobno in kvalitetno arhitekturo, 
ki nastaja kot preplet arhitekturne teorije, 
prepoznavanja naročnikovih želja, študija in 
raziskav lokacij ter uvajanja novih materialov 
in načinov gradnje. Podjetje Lumar je v biroju 
SoNo arhitekti prepoznalo sodelavce s kate-
rimi v svet montažnih hiš prinašamo sodob-
no in funkcionalno oblikovanje tehnološko 
naprednih, skoraj nič-energijskih montažnih 
hiš. Sodobna arhitektura se uresničuje na 
različnih ravneh. Vsak projekt, ne glede na 
namembnost ali obseg, lahko predstavlja 
mejnik v arhitekturni gradnji. Lumar z dru-
žino hiš Lumar BlackLine® s premišljenim 
dizajnom, vrhunskimi ekološkimi materiali in 
neskončnimi steklenimi površinami, ki inti-
mnost bivanja povežejo z obdajajočo okolico, 
predstavlja presežek v montažni gradnji eno-
družinskih hiš.

Edvard Blažko
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BLACKLINE ® JE  
MOJA HIŠA
Hiša RE se kot orlovo gnezdo razprostira 
na vrhu hriba. Pogledi nanjo iz različnih 
kotov ponujajo povsem drugačno videnje 
in interpretacijo njene zasnove. Ob pogledu 
iz ceste deluje njena streha namreč kot 
natančno izbrušen diamant. “Znova in znova 
gledam hišo in doživljam povsem nove 
poglede nanjo”, pravi lastnica hiše Ana 
Remškar, ki se zaradi službenih obveznosti 
veliko ukvarja z arhitekturo. “Pri svojem 
delu vsakodnevno srečujem arhitekte in 
občudujem njihovo kreativnost ter ideje. 
Zato že od začetka nisem želela tipske hiše, 
ampak hišo, ki bo narejena in prilagojena 
našim željam ter potrebam.”

Ko se je družina prvič srečala z arhitekti iz 
arhitekturnega biroja SoNo arhitekti so že 
po nekaj minutah spoznali, da so podobnih 
pogledov glede koncepta hiše. Zato je že 
prva idejna zasnova bila prava. Iz nje izhaja 

kar nekaj presežkov, kot je 70 kvadratov 
velika in odprta dnevna soba, stropovi odprti 
do slemena, ki v najvišjem delu dosežejo do 
osem metrov višine. Poseben čar prostoru 
daje iz treh strani zastekljen kamin, ki med 
seboj povezuje dnevni prostor, jedilnico 
in kuhinjo. Neposreden stik z okolico pa 
ponujajo velike steklene površine.

Ko je imela družina izdelano idejno zasnovo 
in detajle, so začeli z iskanjem izvajalca. “V 
Lumarju so bili edini, ki niso dejali, da ne 
gre, ampak so našli rešitve in hišo zgradili. 
Danes je naša individualna hiša RE iz družine 
BlackLine® najboljši dokaz, da je lahko tudi 
lepa arhitektura hkrati trajnostna. Živimo v 
hiši, kjer se počutimo odlično.”
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Mansarda

01 Galerija 15,84 m2 

02 Kopalnica 12,75 m2 

03 Otroška soba 1 13,27 m2 

04 Otroška soba 2 11,80 m2

  53,66 m2

HIŠA SKUPAJ 151,52 m2

Pritličje

01 Vetrolov 5,85 m2 

02 WC 2,66 m2 

03 Tehnika 4,40 m2 

04 Stopnice 5,85 m2 

05 Jedilnica 13,52 m2 

06 Kuhinja 15,31 m2 

07 Dnevna soba 22,86 m2 

08 Spalnica 20,77 m2 

09 Kopalnica 6,64 m2

  97,86 m2

PUREBB
Tlorisno funkcionalna enodružinska hiša, ki z nekaj več kot 
150 m2 zadovoljuje potrebe sodobne družine. Z velikimi, proti 
jugu obrnjenimi steklenimi površinami pridobimo dnevno 
svetlobo. Še več, s teraso, ki se zajeda v tloris, bivalne 
prostore neposredno povežemo z naravno okolico. Okrog 
terase so razporejeni prostori, v katerih družina preživi največ 
skupnega časa: kuhinja, jedilnica in dnevni prostor. V pritličju 
je še starševska soba, medtem ko potrebno mero zasebnosti 
predstavljajo otroške sobe s svojo kopalnico in igralnico, 
postavljene v mansardni del. Igralnica / učilnica / delovni 
kotiček so z galerijo povezani z dnevnim prostorom. Okolica 
bo hišo drugače doživljala tudi zaradi moderne macesnove 
fasade, kombinirane s fasadnimi paneli.
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PUREBBx
Navezujoč se na zasnovo hiše BB, hiša BBx postane njena 
povečana različica, ki ima v svoji tlorisni organizaciji večji 
poudarek na funkcionalni delitvi kuhinjsko jedilnega in 
dnevno bivalnega sklopa. Osrčje bivalnega pritličja postane 
dnevna soba, ki smiselno združuje diskreten prehod proti 
spalnici na eni in odprt, enoten prehod preko jedilnice v 
diskretno umaknjen kuhinjski zaliv na drugi strani. Hiša 
preko velikih steklenih površin še vedno ohranja neposreden 
stik z okolico in na ta način omogoča tudi izdatno naravno 
osvetljenost. Prekomerna osončenost je nadzorovana z 
odločnim nadstreškom, ki podobi hiše vliva svojstven in 
prepoznaven značaj. Kombinacija pokončnih, spontano 
razmaknjenih macesnovih desk, nanizanih vzdolž južne 
fasade, hišo mehko ovija v tančico diskretne topline. 
Geometrijsko stroge oblike, so omehčane z lesenimi poudarki 
stavbnega pohištva in obložnih elementov. S svojo značilno 
zašiljeno podobo hiša deluje prizemljeno in daje vtis nizkega, 
pritličnega objekta, kljub temu, da je funkcionalno zasnovana 
mansardno.

Mansarda

01 Galerija 25,01 m2 

02 Kopalnica 12,67 m2 

03 Otroška soba 1 13,23 m2 

04 Otroška soba 2 11,54 m2 

  62,45 m2

HIŠA SKUPAJ 169,24 m2

Pritličje

01 Vetrolov 5,93 m2 

02 WC 2,66 m2 

03 Tehnika 4,35 m2 

04 Stopnice 6,06 m2 

05 Dnevna soba 30,27 m2 

06 Kuhinja 14,07 m2 

07 Jedilnica 16,05 m2 

08 Spalnica 19,35 m2 

09 Kopalnica 8,05 m2 

  106,79 m2
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PUREDD
Konceptualno je hiša DD zastavljena kot spreminjajoči se 
volumen v prostoru, ki nudi okolici njeno drugačno doživljanje. 
Tlorisna zasnova je odprta. Bivalni del, ki ga omejujejo 
steklene površine, se oklepa zunanjega pokritega atrija 
in odpira proti zunanjemu ambientu, s čimer se ohranja 
pretočno komunikacijo med notranjostjo in naravo. Glavno 
stično točko predstavlja stopnišče s kaminom. Spalni del je 
predviden v nadstropju, ki z velikimi steklenimi površinami 
ohranja celodnevno svetlobo in izjemne poglede, naravo pa 
neposredno poveže z zgradbo. Drzno oblikovana fasada je 
v temnih barvnih odtenkih v kombinaciji z naravno teksturo 
macesnovega lesa, poseben volumen in obliko pa definira 
trokapna streha.

Mansarda

01 Galerija 14,34 m2 

02 Kopalnica 6,61 m2 

03 Spalnica 23,22 m2 

04 Kopalnica starši 8,96 m2 

05 Otroška soba 1 14,21 m2 

06 Otroška soba 2 13,61 m2

  80,95 m2

HIŠA SKUPAJ 169,29 m2

Pritličje

01 Vetrolov 10,24 m2 

02 Stopnice 3,25 m2 

03 Garderoba 4,03 m2 

04 WC 1,74 m2 

05 Kuhinja 13,68 m2 

06 Jedilnica 20,32 m2 

07 Dnevna soba 28,46 m2 

08 Utility 6,62 m2

  88,34 m2
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PUREEE
Hišo Pure EE iz linije BlackLine® zaznamuje čista linija fasad, 
naravni materiali, moderna zasnova, optimalna razporeditev 
prostorov in energetska učinkovitost. Sestavljena je iz treh 
monolitnih kubosov, postavljenih na tranparentno zastekljeno 
bazo pritličja, ki predstavlja odprte dnevne prostore. Velike 
steklene površine povezujejo notranji in zunanji, naravni 
prostor. 

Trije ločeni volumni nakazujejo tridelnost programa 
v nadstropju, ki združuje starševski del, otroški del in 
komunikacijski del z igralnico. Takšna zasnova kubosov 
omogoča pretočno in dinamično, hkrati pa kompleksno 
in nekonvencionalno domovanje, ki zagotavlja udobno in 
prijetno bivanje. 

Nadstropje

01 Galerija 16,73 m2

02 Hodnik 3,08 m2

03 Otroška soba 1 15,93 m2

04 Kopalnica otroci 5,88 m2

05 Otroška soba 2 15,93 m2

06 Kopalnica starši 8,99 m2

07 Garderoba 9,41 m2

08 Spalnica 14,23 m2

  90,18 m2

HIŠA SKUPAJ 193,65 m2

Pritličje

01 Vetrolov 5,11 m2

02 WC 1,99 m2

03 Tehnični prostor 6,59 m2

04 Stopnice 4,21 m2

05 Hodnik 11,54 m2

06 Kuhinja z jedilnico 35,59 m2

07 Shramba 4,19 m2

08 Dnevna soba 34,25 m2

  103,47 m2
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Dvokapna streha

Ravna streha

Dvokapna streha
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PUREM
Hiša je sestavljena iz dveh vzporednih lamel, ki se razlikujeta 
po velikosti in višini. Oblike streh so prilagodljive in se lahko 
spreminjajo od ravne strehe, položne nesimetrične dvokapnice 
do strme simetrične dvokapne strehe. Sam fasadni ovoj 
lamel je enovit in v svetlejših odtenkih. Monotonost prekinjajo 
večje in daljše steklene površine kot tudi lesene obloge 
v niši zunanje terase. Manjša nižja lamela je programsko 
razdeljena na dva dela. V sprednjem delu je zasnovana garaža 
ter tehnični prostori, ki omogočajo prehod v drugo lamelo. 
V drugem delu se nahaja kuhinja z jedilnico, ki se navezuje 
na večji odprt bivalni prostor daljše lamele. Večje steklene 
površine povezujejo jedilnico ter kuhinjo z zunanjo teraso. 
V višji etaži se nahajata dve otroški sobi s kopalnico. V tem 
nadstropju se nahaja tudi starševska spalnica z garderobno 
sobo in lastno kopalnico, ki se navezuje na wellnes sobo, kjer 
je možno organizirati prostor za fitnes, savno in jacuzzi. Od 
tod je tudi možen prehod na ravno streho nižje lamele, ki se 
spremeni v zunanjo pohodno teraso.

Mansarda

01 Hodnik 11,79 m2

02 Kopalnica 4,02 m2

03 Otroška soba 1 15,71 m2

04 Otroška soba 2 14,48 m2

05 Kopalnica starši 20,99 m2

06 Spalnica 34,49 m2

  101,48 m2

HIŠA SKUPAJ 264,51 m2

Pritličje

01 Vetrolov 10,49 m2

02 Hodnik 5,84 m2

03 Shramba 6,77 m2

04 Tehnika 15,90 m2

05 Kabinet 13,62 m2

06 Hodnik 17,55 m2

07 Kuhinja z jedilnico 40,49 m2

08 Kopalnica 4,70 m2

09 Stopnice 5,04 m2

10 Dnevna soba 42,63 m2

  163,03 m2
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Nadstropje

01 Hodnik 14,63 m2

02 Utility 5,84 m2

03 Kopalnica 8,55 m2

04 Otroška soba 1 11,60 m2

05 Otroška soba 2 11,60 m2

06 Spalnica 18,92 m2

  71,14 m2

HIŠA SKUPAJ 170,80 m2

Pritličje

01 Vetrolov 8,99 m2

02 Tehnični prostor 6,25 m2

03 WC 2,81 m2

04 Stopnice 7,75 m2

05 Kuhinja z jedilnico 33,96 m2

06 Shramba 4,40 m2

07 Dnevna soba 35,5 m2

  99,66 m2

PUREW7
Hiša je konceptualno sestavljena iz dveh pravokotno si 
krajših lamel, katerih oblika omogoča zanimivo in igrivo 
postavitev prostorov kot tudi steklenih površin. Skozi vetrolov 
vstopimo v večjo vzdolžno lamelo, kjer se nahajajo tehnični 
prostor, WC, utility in manjša shramba. Nato preidemo v 
prostor s stopniščem od koder se odpira večji odprt, svetel 
prostor, kjer se nahaja kuhinja z jedilnico ter dnevni prostor 
z delovnim kotičkom. Po stopnišču pridemo v nadstropje, 
kjer se nahaja spalni del, ki ga sestavljajo spalnica za starše 
z lastno garderobo, dve otroški sobi, večja kopalnica ter 
pralnica. 
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Nadstropje

01 Galerija 12,20 m2

02 Spalnica 26,61 m2

03 Kopalnica 1 8,94 m2

04 Otroška soba 1 13,20 m2

05 Kopalnica 2 5,35 m2

06 Otroška soba 2 13,52 m2

  79,82 m2

HIŠA SKUPAJ 180,98 m2

Pritličje

01 Hodnik 8,74 m2

02 Utility 3,22 m2

03 WC 3,71 m2

04 Kuhinja z jedilnico 35,95 m2

05 Dnevna soba 49,54 m2

  101,16 m2

PUREW8
Hiša je navidezno sestavljena iz dveh lamel različnih velikosti 
z enokapnimi strehami, ki ustvarijo še bolj dinamično obliko 
hiše. Dejansko pa vstopamo v odprto prostorno pritličje, ki 
zaradi svoje oblike počasi razkriva prijetne intimne ambiente. 
Največ svetlobe ponuja dnevni prostor, kjer je ob veliki 
zastekljeni okenski površini možno posedanje in opazovanje 
okolice. Stopnice vodijo v zgornji spalni del, kjer se iz galerije 
ponuja razgled na spodnje bivalne prostore. V zgornji etaži je 
locirana večja spalnica z lastno garderobo in kopalnico, dve 
manjši sobi ter manjša kopalnica. Večje steklene površine 
so povezava med notranjimi ambienti z urejeno ozelenjeno 
okolico. Rezultat je moderna zasnova in oblikovanje 
stanovanjske hiše ter optimalni funkcionalni tlorisi, ki nudijo 
udobno in prijetno bivanje.
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INDIVIDUAL

Izjemna hiša za izjemne ljudi
Hiša je zasnovana kot lesena konstrukcija 
čistih pravokotnih oblik. Bivalni prostori 
v pritličju so obdani z velikimi steklenimi 
površinami, medtem ko so ostale pritlične 
fasade, kjer se nahajajo servisni prostori in 
wellness bolj zaprtega tipa. Spalni prostori 
s kopalnicami so umeščeni v nadstropje. 
Dnevni prostor v obliki črke L je zasnovan 

po principu modernega odprtega tlorisa ter 
se navezuje preko zunanje terase z zunanjim 
vrtom. 

Stanovanjska površina: 191,95 m2

Leto izgradnje: 2018 
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Po meri in z velikim občutkom za detajle
Odprta tlorisna zasnova pritličja se v celoti 
odpira proti zunanjemu atriju namenjenemu 
počitku in oddihu in smiselno dopolnjuje 
glavne bivalne prostore. Pritličje nudi še 
dodatno pisarno ter vse potrebne tehnične 
prostore, kot tudi garažo za dva avtomobila. 
V nadstropju se nahaja intimnejši spalni 
del, ki je ločen na sklop namenjen staršem 
ter sklop namenjen otrokom. Oblika hiše je 
sestavljena iz večih volumnov pravokotnih 
oblik z različnimi višinami,  

kar razdrobi osnovni gabarit objekta in ga 
naredi bolj atraktivnega. Z odvzemanjem 
ter dodajanjem posameznih vogalov se v 
pritličju tvorijo nadstrešnice nad zunanjimi 
terasami, v nadstropju pa balkonske niše ter 
zunanje terase.

Stanovanjska površina: 220 m2

Leto izgradnje: 2018 



PUREEE

Kubus na kubus
Hišo sestavljajo trije kubusi, postavljeni 
na steklen plato. Ta predstavlja odprte 
dnevne prostore pritličja in z velikimi 
steklenimi površinami povezuje notranjost 
in zunanjost. V teh prostorih so kuhinja z 
udobno jedilnico, shramba, velik dnevni 
prostor in stranišče. Kubusi, ki sestavljajo 
zgornje nadstropje, se razlikujejo po vertikali 
in namembnosti uporabe. Takšna zasnova 

kubosov omogoča pretočno in dinamično, 
hkrati pa kompleksno in nekonvencionalno 
bivanje, ki je udobno, prijetno in energetsko 
učinkovito. 

Stanovanjska površina: 191,30 m2

Leto izgradnje: 2015 



“Life in Vienna” -  
vzorčna hiša Lumar  
na Dunaju

Hiša Lumar BlackLine Pure W8 je na 
ogled v centru vzorčnih hiš Blaue 
Lagune na Dunaju.

Stanovanjska površina: 180,98 m2

Leto izgradnje: 2015 

PUREW8



Lumar IG, d. o. o. 
Limbuška cesta 32 a
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 421 67 50
E: info@lumar.si
I: www.blackline.si

Katalog Lumar BLACK LINE® / Podatki in slikovni material so simboličnega značaja. Pridržujemo si pravico do sprememb, popravkov in tehničnih izboljšav. / Vse hiše 

predstavljene v katalogu so zaščitene z modelom. / Tiskano za Lumar IG, d. o. o. / Slike: Gibus/Ralux, Žiga Lovšin, Robert Sprang / AD&D: Kraft&Werk / Maribor, 2020.

Živi najbolje!
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