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ZAŽIVI Z NARAVO
V sodelovanju z birojem Objem narave arhitektura smo zasnovali 
novo linijo skoraj nič-energijskih hiš, s katero delamo nov korak 
na poti trajnostnega bivanja brez emisij. Z linijo Lumar GreenLine 
smo ustvarili koncept družinskih hiš, ki prerašča stroge bivanjske 
okvirje hiše in nudi novo dimenzijo navezovanja z naravo, hkrati pa 
ponuja praktične in racionalne rešitve, ki uporabnikom olajšajo in 
polepšajo vsakdanje bivanje v njihovem domu. 



PREMIŠLJENA ZASNOVA
Arhitekti iz Objem narave arhitektura so s 
premišljenimi tlorisnimi zasnovami ustvarili 
racionalne in prilagodljive rešitve za 
različna življenjska obdobja stanovalcev. Pri 
snovanju so razmišljali tudi o možni ureditvi 
okolice, ki v povezavi z objektom ustvarja 
različne ambiente in možnosti koriščenja 
bivanjskega prostora. Vse hiše in rešitve so 
zasnovane tako, da jih lahko v sodelovanju 

z naročniki prilagodimo individualnim željam 
in potrebam, upoštevajoč dano lokacijo in 
možnosti za primerno umestitev v okolje. Z 
linijo Lumar GreenLine sledimo konceptu 
Lumar ZERO EMISSION LIVING®, ki vrhunski 
tehnologiji, energetski učinkovitosti in 
bivanjskemu ugodju z še intenzivnejšim 
povezovanjem z naravo, dodaja nove 
dimenzije trajnostnega bivanja. 



INTERIER POVEZAN
Z VRTOM
Lumar GreenLine je za tiste, ki si želijo sodobno zasnovan in atraktiven 
dom, ki na subtilen način ponuja navezavo med interierjem objekta in vrtom. 
Notranji prostori se preko velikih steklenih površin neposredno navezujejo 
na sorodne zunanje prostore in tako brišejo mejo med notranjim ambientom 
in vrtom ter nudijo še višjo ugodje bivanja. Kljub navezovanju in odpiranju v 
krajino, zasnova objektov stanovalcem zagotavlja potrebno zasebnost.



G—LINE L/1
Hiša je pritlična in zasnovana iz dveh različno 
visokih pravokotnih volumnov, kjer višji 
volumen z reprezentativnim nadstreškom 
in veliko svetlo višino postavi ločnico med 
bivalnim in spalnim delom. Iz vhoda se tako 
odpirajo številni pogledi po celotni hiši, 
kakor tudi na vse vrtove, teraso, bazen, ter 

letno kuhinjo z zeliščnim vrtom. Bivalni del je 
zasnovan centralno okoli jedilnice. Kuhinja z 
zeliščnim vrtom, soba za sproščanje, dnevna 
soba so iz jedilnice neposredno dostopni, 
kar poveča občutek odprtosti in bližine z 
naravo. Spalni del je preko pokrite terase 
neposredno povezan z vrtom.
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HIŠA 5 1

Pritličje

01 Predprostor 15,25 m2

02 WC 3,65 m2

03 Tehnika 9,05 m2

04 Jedilnica 21,40 m2

05 Salon 8,55 m2

06 Kuhinja 17,15 m2

07 Shramba 10,00 m2

08 Dnevna soba 33,10 m2

09 Otroška soba 1 14,15 m2

10 Otroška soba 2 14,15 m2

11 Kopalnica 1 10,60 m2

12 Hodnik 18,85 m2

13 Spalnica 20,60 m2

14 kopalnica 2 9,55 m2

15 WC 1,80 m2

16 Prha 1,80 m2

  209,80 m²

Opcije

17 Ploščad 73,45 m2

18 Nadkrita terasa 1 8,20 m2

19 Nadkrita terasa 2 21,30 m2

20 Terasa 1 25,40 m2

21 Terasa 2 49,80 m2

26,04 m

21,13 m

01 Dnevni in spalni prostori so orientirani 
proti jugu in nudijo izdatno naravno 
osvetlitev.

02 Terasa in zeliščni vrt nudita nepos-
redno povezavo s kuhinjo.

03 Bivalni del je zaznamuje kamin, ki 
ponuja povezavo med jedilnico in 
bivalnim delom.

04 Velik dnevni prostor ponuja različne 
možnosti druženja in preživljanja 
prostega časa.

05 Hiša je zasnovana pritlično iz dveh 
različno visokih pravokotnih volumnov.
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G—LINE XL/1
Volumen hiše tvori linearna brazdasto 
členjeno zasnova pritličja z raznolikim 
programom, v kontrastu pa je v nadstropju 
enovit klasično zasnovano volumen s 
spalnim delom. Vhod je zasnovan zelo 
odprto, svetlo, s poudarjeno osjo hodnika, 
ki se konča z lepim pogledom na vrt. V 
nadaljevanju se med hojo po hodniku le ta 

razširi v prostorno dnevno sobo, odprejo 
se tudi pogledi na celoten vrt in na bazen. 
V bivalnem prostoru prevzame funkcijo 
dominante dvovišinski atrij, ki že tako svetel 
in z naravo povezan bivalni del, dodatno 
osvetli in ambient narave dobesedno 
postavi na sredo hiše.

01 Nadkrite terase predstavljajo vmesni prostor med 
notranjostjo in naravo.

02 Skozi dnevno sobo se odpirajo pogledi na celotno 
okolico.

03 Zasnova okolice skupaj z objektom ustvarja 
različne ambiente.
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Pritličje

Predprostor 11,55 m2

02 Tehnika 12,30 m2

03 WC 2,15 m2

04 Pisarna 11,50 m2

05 Kuhinja 19,00 m2

06 Dnevni prostor 53,90 m2

07 Spa, telovadnica 22,25 m2

  132,75 m²

Nadstropje

18 Predprostor 9,20 m2

19 Utility 5,05 m2

20 Otroška soba 1 16,80 m2

21 Kopalnica 1 3,95 m2

22 Otroška soba 2 20,75 m2

23 Kopalnica 2 4,70 m2

24 Garderoba 10,75 m2

25 Kopalnica 3 9,65 m2

26 Spalnica 19,70 m2

  100,50 m2

Skupaj 233,25 m²

Opcije

8 Garaža 33,60 m2

9 Shramba 5,60 m2

10 Ploščad 40,50 m2

11 Nadkrita terasa 1 12,35 m2

12 Nadkrita terasa 2 19,45 m2

13 Nadkrita terasa 3 13,60 m2

14 Nadkrita terasa 4  16,50 m2

15 Terasa 14,50 m2

16 Atrij 4,75 m2

17 Lopa 7,10 m2
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G—LINE S
Zasnova pritlične hiša usmerja in okvirja 
poglede. Reprezentativen vhodni del z 
zasteklitvijo na atrij z drevesom vizualno 
poveže celoten bivalni del in ga hkrati 
prostorsko in programsko loči od spalnega. 

Bivalni del je zasnovan v dveh oseh in se z 
velikimi steklenimi površinami odpira na vrt, 
oziroma letno kuhinjo. Spalni del, čeprav zelo 
svetel, deluje v kontrastu z bivalni delom bolj 
intimno. 02
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HIŠA 3

Pritličje

01 Predprostor 12,50 m²
02 Dnevni prostor 51,70 m²
03 Shramba 5,20 m²
04 Garderoba 4,80 m²
05 WC 2,40 m²
06 Hodnik 9,65 m²
07 Otroška soba 1 12,25 m²
08 Otroška soba 2 12,25 m²
09 Spalnica 17,90 m²
10 Kopalnica 1 8,90 m2

11 Kopalnica 2 5,45 m2

12 Tehnika 5,65 m2

  148,75 m²

Opcije

13 Nadstrešek 20,00 m²
14 Atrij 14,30 m²
15 Nadkrita terasa 1 24,65 m²
16 Nadkrita terasa 2 7,40 m²
17 Nadkrita terasa 3 14,15 m²
18 Kolesarnica 3,90 m²
19 Vrtna lopa 7,30 m²
20 Shramba 2,85 m²

27,73 m

16,78 m 01 Osrednji atrij, kljub svoji odprtosti nudi 
dovolj zasebnosti za prijetno druženje 
in preživljanje prostega časa. 

02 Oblika hiše je členjena okoli 
osrednjega atrija.

03 Dnevni del se izteka proti nadkriti 
terasi.

04 Velike steklene površine brišejo meje 
med notranjostjo in zunanjostjo.

05 Reprezentativen vhodni del vizualno 
poveže celoten bivalni del in ga hkrati 
prostorsko loči od spalnega.
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G—LINE M
Hiša je dvoetažna, velik horizontalni pritlični 
volumen, z vhodnim nadstreškom in letno 
kuhinjo, kaže na vertikalno programsko in 
prostorsko členjeno zasnovo. Zaprt vhodni 
del je v popolnem kontrastu z notranjim 
bivalnim prostorom, kjer se odprejo in 
presenetijo številni pogledi med gibanjem 

po hiši: pogled na mirni del vrta ob vhodu 
in dnevni sobi, ali pogledi na bazen in 
letno kuhinjo ter pogledi med dvovišinskim 
prostorom v dnevni sobi in spalnim delom. 
Svetel spalni del v nadstropju je zasnovan 
umirjeno in vsakemu uporabniku omogoči 
željeno intimo.

01 Dvoetažna zasnova hiše izhaja iz 
odprte zasnove in ponuja številne 
možnosti navezave s pokrajino

02 Notranji bivalni prostori so odprti in 
presenetijo s pogledi med gibanjem 
po hiši.

03 Velik osrednji dnevni prostor z galerijo 
ponuja visoko bivanjsko ugodje. 

04 Možna izvedba hiše z ravno streho.
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Pritličje

01 Predprostor 6,05 m²
02 Tehnika 16,65 m²
03 WC 2,05 m²
04 Dnevni prostor 78,00 m²

  102,75 m2

Nadstropje

10 Hodnik 15,85 m²
11 Spalnica 16,95 m²
12 Galerija 5,55 m²
13 Otroška soba 1 12,80 m²
14 Otroška soba 2 12,80 m²
15 Kopalnica 1 6,30 m²
16 Kopalnica 2 8,95 m²
17 Garderoba 4,85 m²

  79,25 m²

Skupaj 182,00m2

Opcije

05 Nadstrešek 33,65 m²
06 Lopa 5,60 m²
07 Nadkrita terasa  23,15 m²
08 Terasa 19,20 m²
09 Letna kuhinja 5,40 m²

15,82 m 15,82 m

9,93 m 7,79 m



G—LINE XS
Pritlično zasnovana hiša je ustvarjena 
z mislijo neposredne povezanosti vseh 
bivalnih prostorov z vrtom in naravo. Hkrati 
pa ustvarimo s členjenim vhodom in atrijem, 
prostorsko in programsko ločeni bivalni in 
spalni del ter s tem omogočimo potrebno 
zasebnost. Vhod z zasteklitvijo na atrij deluje 

svetlo, saj se vzpostavi vizualni kontakt z 
vrtom in bivalnim delom. V osi hodnika se 
kuhinja podaljša v letno kuhinjo, katera je 
skupaj z zeliščnim vrtom prostorsko ločena 
od preostalega vrta. Spalni del je preko 
pokrite terase neposredno povezan z vrtom.
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Pritličje

01 Predprostor 7,80 m²
02 Dnevni prostor 37,20 m²
03 Kuhinja 12,85 m²
04 WC 2,50 m²
05 Hodnik 10,10 m²
06 Otroška soba 11,00 m²
07 Otroška soba 2 11,00 m²
08 Spalnica 13,50 m²
09 Garderobna niša 3,05 m²
10 Kopalnica 8,80 m2

11 Tehnika 6,75 m2

  124,55 m2

Opcije

12 Nadstrešek 4,5 m2

13 Atrij 9,75 m2

14 Nadkrita terasa 26,55 m2

15 Vrtna lopa 7,10 m2

16 Shramba 3,45 m2
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HIŠA 2
20,68 m

9,54 m

01 Bivalni in spalni prostori so zasnovani 
z mislijo neposredne povezanosti z 
vrtom in naravo.

02 Možna izvedba hiše z ravno streho.

03 Hiša združuje sodoben zunanji izgled v 
enem samem nivoju.

04 Atrij prostorsko in programsko ločuje 
bivalni in spalni del.

05 Bivalni del se odpira in ponuja številne 
možnosti povezave z zunanjostjo.
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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

Živi najbolje!

IZ.134

“Zavezani smo h kreiranju zgodb, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih, ki bodo poudarile 
vaše bistvo in bodo izžarevale vaše želje in pričakovanja ter bodo hkrati prispevale k 
ohranjanju in zaščiti našega planeta. 

Verjamemo, da je bivanje z naravo največ, kar si človeštvo v prihodnje lahko resnično želi. 
Zaradi tega želimo skozi naše in vaše projekte naravo vsaj ohranjati, če ne tudi doprinesti 
k širjenju življenjskega prostora vseh živih bitij ter tako skozi naše delo pustiti pozitiven 
pečat povsod, kjer delujemo.”

Katalog Lumar GREENLINE® / 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. / AD&D: Kraft&Werk / Maribor, 2020.


