
Živeti najbolje!

HIŠE 
PRIMUS



AVANT 
GARDE

PRIMUS – 
FLEKSIBILNOST  
& INDIVIDUALNOST
Linijo hiš PRIMUS smo pred več kot deseti-
mi leti razvili kot odgovor na izjemno veliko 
povpraševanje po sodobno zasnovanih in 
energetsko učinkovitih hišah. Enostavna in 
odprta tlorisna zasnova se je izkazala za 
izjemno uporabno in priljubljeno rešitev. 
Do danes smo razvili uspešno družino hiš 
Lumar PRIMUS, ki s svojo kompaktno, raci-
onalno in energetsko učinkovito zasnovo 
ponuja vstop v razred skoraj nič-energijskih 
enodružinskih hiš (SNEH). 

Zgrajena je na racionalnem tlorisu z odprto 
zasnovanim bivalnim prostorom v pritličju, ki 
združuje kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo. 
V nadstropju so funkcionalno zasnovani 
spalni prostori, ki na dani kvadraturi nudijo 
maksimalno bivalno ugodje. 

Čiste linije, sodobnost, kompakten dizajn  
in veliko prostora za individualnost, ter  
prilagajanje različnim željam in pričako-
vanjem, je na voljo na 120, 130, 140 in 150 
kvadratnih metrih. Oblikovna raznolikost 
hiše PRIMUS omogoča umestitev v različna 
lokalna okolja.

PRIMUS 140 – ŠE VEČ 
BIVALNEGA UGODJA
Na osnovi velike količine prodanih hiš in 
pridobljenih informacij naših kupcev, smo 
naredili evolucijo hiše Primus 137 in jo 

povečali. Hiša Primus 140 ponuja dodatne 
kvadratne metre za še več bivalnega 
udobja.
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NOVO!

Vse naše hiše Primus so skoraj nič-energijske hiše 
s porabo pod 15 kWh/m2 a in je za njih mogoče 
pridobiti nepovratne finančne spodbude Eko sklada. 
Označujemo jih z znakom SNEH <15.

SNEH 
<15



Z MISLIJO NA 
UČINKOVITO RABO 
ENERGIJE
Hiše iz linije PRIMUS so bile razvite 
z mislijo na energetsko varčnost, 
učinkovitost in visoko bivalno ugodje. 
Zaradi racionalne in kompaktne zasnove 
zmanjšuje transmisijske izgube. Sončno 
energijo zajema skozi velike steklene 
površine orientirane proti jugu. 

Na južno strešino lahko dodamo sončno 
elektrarno, ki ob vrhunski tehnologiji 
gradnje skoraj nič-energijskih hiš in nizki 
porabi električne energije, proizvode 
več energije kot je hiša za svoje 
delovanje potrebuje. Tako postane E+ 
hiša (plus energijska hiša) brez stroškov 
za električno energijo in z nizkimi 
obratovalnimi stroški skozi celoten 
življenjski cikel. 

3
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PRILAGODLJIVE TLORISNE REŠITVE 
Hiša PRIMUS je zgrajena na skrajno racio-
nalnem in prilagodljivem tlorisu. Vsi tlorisi 
so zasnovani tako, da se prostori odpira-
jo proti jugu, kjer preko velikih steklenih 
površin ponujajo izredno svetle bivalne 
prostore in povezavo z naravo. Izbirate 

lahko med različnimi tlorisnimi zasnova-
mi pritličja, ki jim lahko dodajate različne 
izvedbe nadstropij. V mansardni izvedbi 
pritličje ostaja konceptualno sorodno izho-
diščnemu modelu, mansarda pa se smisel-
no prilagaja možnostim osončenja nepo-

sredno s čelnih fasad. Pri vseh zasnovah 
lahko izberete tudi okno na jugovzhodnem 
delu.

Pritličje

VHOD ZAHOD s spalnico – velja za vse 
Primuse, razen za velikost 120 m2

C

7,
66

 m

11,26 m

7,
66

 m

11,26 m

7,
66

 m

11,26 m

7,
66

 m

11,26 m

vhod zahod-kabinet vhod sever-kabinet vhod sever-spalnicavhod zahod-spalnica

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
SPALNICA
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA

8,11 m2
3,61 m2
3,70 m2
12,27 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03m2
11,33 m2
16,24 m2
71,06 m2

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

3,92 m2
3,61 m2
3,70 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03m2
11,33 m2
27,57 m2
5,93 m2
71,86 m2

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

3,92 m2
3,72 m2
3,70 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03m2
11,33 m2
27,57 m2
5,93 m2
71,97 m2

VETROLOV
TEHNICNI PROSTOR
HODNIK
KOPALNICA
SPALNICA
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA

3,70 m2
3,72 m2
3,90 m2
3,92 m2
12,27 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03m2
11,33 m2
16,24 m2
70,88 m2

Vhod ZAHOD z obrnjenim bivalnim prostorom 
(L-tloris) – velja za vse Primuse

D

Vhod ZAHOD s kabinetom – velja  
za vse Primuse

B

Vhod SEVER s kabinetom – velja  
za vse Primuse

A
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Nadstropje / Mansarda

*Več informacij najdete na naši spletni strani www.lumar.si.

F

HODNIK
UTILITY
KOPALNICA
OTROŠKA SOBA 1
OTROŠKA SOBA 2
SPALNICA
GARDEROBA

PRIMUS 137
osnova

7,12 m2
2,96 m2
8,11 m2
12,52 m2
12,52 m2
14,37 m2
6,95 m2
64,55 m2

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3,92 m2
3,61 m2
3,70 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03m2
11,33 m2
27,57 m2
5,93 m2
71,86 m2

01

03

02

Izvedba s tremi sobami – vsi Primusi s polno 
višino etaže

H

12,260

7,
66

0

PRIMUS-D 150

01 02 03

04

Izvedba s štirimi sobami – velja za Primus velikost 
150 m2 s polno višino etaže

G

Izvedba s tremi sobami – velja za mansardno 
izvedbo hiše Primus

11,26 m

7,
66

 m
11,26 m

7,
66

 m

PRIMUS 137 M

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

3,92 m2
3,61 m2
3,17 m2
3,20 m2
1,57 m2
12,87m2
14,02 m2
23,55 m2
5,93 m2
71,84 m2

HODNIK
KOPALNICA
SPALNICA
GARDEROBA
OTROŠKA SOBA 1
OTROŠKA SOBA 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

7,02 m2
11,24 m2
15,11 m2
5,72 m2
13,37 m2
13,37 m2
65,83 m2

SKUPAJ 137,67 m2
KOLENČNI ZID 1,30
NAKLON 38 ALI 30
DVOKAPNICA01 03

02

76
6

76
6

1.160

1.160

PRIMUS D 140 I-edi

02

03

09

07

06

08

02

01

03

040506

01

0504

Vhod ZAHOD s tlorisno razporeditvijo 
dnevnega prostora brez stebrov – pri Primus 
iEDITION (izvedbo brez strebrov je možno 
izvesti tudi pri drugih hišah Primus)

E

I

Izvedba s tremi sobami in večjo kopalnico z 
možnostjo savne – pri Primus iEDITION (izvedba je 
možna tudi pri drugih hišah Primus)
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7 TIPOLOGIJ – 
RAZNOLIKOST 
PREDSTAVLJA 
INDIVIDUALNOST
Hiša PRIMUS je zvezda na področju raznolikosti, funkcionalnosti in energetske 
učinkovitosti. Hišo smo iz zasnove z dvokapno streho (D) razširili s premišljenimi 
in optimiranimi tipologijami – dvokapna streha z ložo (L), mansarda (M), 
enokapna streha (E), ravna streha (R), večkapna (V) in v mansardni izvedbi s 
frčado (F).

PRIMUS-F – HIŠA V MANSARDNI 
IZVEDBI S FRČADO
Rešitev s frčado bo razveselila vse, ki so jim 
na izgled bližje mansardne izvedbe, želeli 
pa bi si maksimalno funkcionalnost prosto-
rov in njihovo optimalno osončenje.

F

PRIMUS-D – HIŠA Z  
DVOKAPNO STREHO
Hiša PRIMUS-D je uspešnica. S svojo prila-
godljivo in sodobno arhitekturno zasnovo 
se dokazuje kot izjemno udoben in ener-
getsko učinkovit dom. 

PRIMUS-M – HIŠA Z  
MANSARDO
Hiša PRIMUS-M omogoča klasično obliko 
strehe z odprtimi napušči, design paket ali 
minimalistično podobo brez napuščev.

PRIMUS-L – HIŠA Z  
DVOKAPNO STREHO Z LOŽO
Živeti z naravo. Izvlečena loža omogoča pri-
jetno zavetje in dodatno zaščito zasteklitev 
pred močnim poletnim soncem tako v nad-
stropju kot v pritličju.

 paket iEDITIONL

D

M paket CLASSIC
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*Več informacij najdete na naši spletni strani www.lumar.si.

PRIMUS-V – HIŠA Z  
VEČKAPNO STREHO
Z večkapno streho hiša PRIMUS-V ohranja 
prepoznavnost in funkcionalnost hiše 
Primus, s svojo novo podobo pa vnaša 
pridih Mediterana.

V

PRIMUS-R – HIŠA Z  
RAVNO STREHO
Manj je več. Hiša PRIMUS je na voljo tudi v 
kubični zasnovi z ravno streho, ki navzven 
izžareva brezčasnost in večno svežino.

R

PRIMUS-E – HIŠA Z  
ENOKAPNO STREHO
Hiša PRIMUS-E predstavlja izvedbo z eno-
kapno streho. Sodobno zašiljena oblika 
osnovnega volumna je odlična izbira za 
vrhunsko pasivno hišo.

E paket DESIGN



5 PAKETOV ZA VAŠ  
PRAV POSEBEN PRIMUS

PAKET iEDITION
Paket iEDITION pooseblja moderna 
in funkcionalna zasnova. Tloris hiše je 
zasnovan z ali brez strebrov v dnevnem 
prostoru, estetski videz pa dopolnjujejo 
vogalni panoramski okenski sestav, 
podolgovata okna v nadstropju, ravni 
strešniki ter izbrani vgrajeni materiali 
višjega cenovnega razreda.

PAKET ELEGANCE
Dinamika, eleganca in zmerna zadržanost 
oblik so vodila k izoblikovanju paketa, 
namenjenega vsem, ki si želijo z arhitekturo 
objekta preseči ustaljene okvire in 
diskretno izražati svobodne nazore. Paket 
zajema vogalno stekleno zasteklitev z 
integriranim stebričkom in vodoravno 
oblikovane podolgovate okenske odprtine 
v nadstropju.

PAKET CLASSIC
Primus lahko izžareva tudi pridih 
rustikalnosti in vseh značilnosti klasično-
sodobne hiše, ki se lahko odlično zlije 
v prijetno domačno okolje. Vključiti 
ga je možno v izvedenko dvokapne in 
mansardne etažnosti.

PAKET URBANO
V zasnovo vseh Primusov-D, etažnosti 
dveh polnih etaž, lahko po želji umestimo 
prijetno pokrito balkonsko ložo, ki nudi 
zavetrje in ščiti pred močnim soncem, 
predvsem pa hiši doda prepoznaven 
individualen značaj.

PAKET DESIGN
Vsem, ki jim je blizu uporaba napuščev, pa vendar ne želijo le 
običajne hiše, smo namenili izvirno oblikovan potek zaprtih, 
fasadno obdelanih napuščev, ki v eni potezi ustvari zavetje 
pokritega vhoda, zaščitijo največje okenske površine in na terasi 
diskretno zaključijo prijetno sezonsko zavetrje. Oblika napušča je 
posebna, saj poteka le tam, kjer ga boste najbolj potrebovali.

8

AVANT 
GARDE



ŠTEVILNI DODATKI 
ZA NADGRADITEV

FASADA IZ LESA FASADNE PLOŠČEFASADA IZ KAMNA

PERGOLA BALKON NADSTREŠEK BREZ ALI Z LOPO 
(ENOJNI ALI DVOJNI)

9
*Več informacij najdete na naši spletni strani www.lumar.si.
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Primus-M 120
Primus-M s paketom Design  

Pritličje

01 Vetrolov 4,34 m²
02 WC  2,22 m²
03 Utility  4,15 m²
04 Stopnišče  4,20 m²
05 Shramba 1,57 m²
06 Kuhinja 7,76 m²
07 Jedilnica 8,78 m²
08 Dnevna soba 24,69 m²
09 Kabinet 5,51 m²

  63,22 m²

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

4,34 m2
2,22 m2
4,15 m2
4,20 m2
1,57 m2
7,76 m2
8,78 m2
24,69 m2
5,51 m2
63,22 m2

HODNIK
OTROŠKA SOBA 1
SPALNICA
OTROŠKA SOBA 2
KOPALNICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

skupaj 120,12 m2

3,62 m2
11,36 m2
21,25 m2
13,26 m2
7,41 m2
56,90 m2

PRIMUS 120

01

02
03 04 05

08

06

09
07

10,00 m

7,
66

 m

Tloris pritličja za tipologije  
Primus-D/L/M/E/R/F 120

AVANT 
GARDE

SNEH 
<15
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 119,55 m2 ali 120,12 m2 

Zunanje dimenzije: 10,00 x 7,66 m

Kolenčna stena: 1,20 m ali polna višina etaže

Naklon strehe: 2°, 7°, 22°, 30° in 38°

Tip strehe: dvokapna, enokapna, ravna in večkapna 

Primus 120
Kompaktna in učinkovita razporeditev na majhni povr-
šini ponuja praktično vse, kar imajo tudi velike hiše. 
Primerna je za aktivne štiričlanske družine, ki dajejo 
prednost visoko funkcionalni racionalnosti ter trajnostni 
in okolju prijazni gradnji. Tlorisno povzema vse značilne 
kvalitete družine hiš PRIMUS. Zaradi svoje kompaktne 
zasnove se ta hiša odlično umešča na manjše parcele, 
tako v podeželskem kot v urbanem okolju.

Tloris mansarde za tipologijo  
Primus-M 120

Nadstropje

01 Hodnik  3,62 m²
02 Otroška soba 1  11,36 m²
03 Spalnica 21,25 m²
04 Otroška soba 2 13,26 m²
05 Kopalnica 7,41 m²

  56,90 m²

HIŠA SKUPAJ 120,12 m²

Mansarda

01 Hodnik  4,50 m²
02 Otroška soba 1  12,39 m²
03 Spalnica 12,39 m²
04 Garderoba 6,59 m²
05 Otroška soba 2 12,39 m²
06 Kopalnica 8,07 m²

  56,33 m²

HIŠA SKUPAJ 119,55 m²

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

4,34 m2
2,22 m2
4,15 m2
4,20 m2
1,57 m2
7,76 m2
8,78 m2
24,69 m2
5,51 m2
63,22 m2

HODNIK
OTROŠKA SOBA 1
SPALNICA
OTROŠKA SOBA 2
KOPALNICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

skupaj 120,12 m2

3,62 m2
11,36 m2
21,25 m2
13,26 m2
7,41 m2
56,90 m2

PRIMUS 120

01

05

0403

02

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
DELOVNA SOBA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4,34 m2
2,22 m2
4,15 m2
4,20 m2
1,57 m2
7,76 m2
8,78 m2
24,69 m2
5,51 m2
63,22 m2

PRIMUS 120 M

HODNIK
OTROŠKA SOBA 1
SPALNICA
GARDEROBA
OTROŠKA SOBA 2
KOPALNICA

1
2
3
4
5
6

4,50 m2
12,39 m2
12,39 m2
6,59 m2
12,39 m2
8,07 m2
56,33 m2

PRIMUS 120 M

skupaj 119,55 m2
kolenčna stena 1,30 m
naklon strehe 38 ali 30
dvokapnica

01

02

03 04

05

06

Tloris nadstropja za tipologije  
Primus-D/L/M/E/R/F 120
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Primus 130
Primus-D s paketom Elegance

Pritličje

01 Vetrolov 3,68 m²
02 WC 3,38 m²
03 Utility 3,38 m²
04 Stopnišče 4,20 m²
05 Shramba 1,57 m²
06 Kuhinja 9,37 m²
07 Jedilnica 10,58 m²
08 Dnevna soba 26,69 m²
09 Kabinet 5,56 m²

  68,41 m²

01

02
03

04 05

08

06

09
07

10,76 m

7,
66

 m

Tloris pritličja za tipologije 
Primus-D/L/E/R/F 130

AVANT 
GARDE
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SNEH 
<15

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 129,53 m² 

Zunanje dimenzije: 10,76 x 7,66 m

Kolenčna stena: polna višina etaže

Naklon strehe: 2°, 7°, 22°, 30°

Tip strehe: dvokapna, enokapna, ravna in 
večkapna 

Primus 130
Kadar so ekonomičnost in prostorska pričakova-
nja v navzkrižju, je prava odločitev nekje na sredi. 
PRIMUS 130 je optimalen izbor med programskim 
ustrojem večje hiše in racionalnostjo male.

Nadstropje

01 Hodnik 7,12 m²
02 Utility 2,96 m²
03 Kopalnica 7,08 m²
04 Otroška soba 1 12,01 m²
05 Otroška soba 2 12,01 m²
06 Spalnica 13,44 m²
07 Garderoba 6,50 m²

  61,12 m²

HIŠA SKUPAJ 129,53 m²

01

02

03

04 05

06

07

Tloris nadstropja za tipologije 
Primus-D/L/E/R/F 130
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Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 140,77 m2 ali 141,61 m2 

Zunanje dimenzije: 11,60 x 7,66 m

Kolenčna stena: 1,20 m ali polna višina etaže

Naklon strehe: 2°, 7°, 22°, 30° in 38°

Tip strehe: dvokapna, enokapna, ravna in 
večkapna 

Primus 140
Hiša brez kompromisov. Arhitekturna zasnova 
prostorov ustvarja popolno ravnotežje med 
udobjem bivanja in funkcionalnostjo.  S svojo 
izjemno prostornostjo pričara vtis bistveno  
večje hiše kot v resnici je.

Primus 140
Primus-R 140 iEDITION z ložo

Primus-D 137 z obrnjenim bivalnim prostorom (L-tloris)

NOVO!

AVANT 
GARDE
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Nadstropje

01 Hodnik 7,16 m²
02 Kopalnica 9,18 m²
03 Utility 3,02 m²
04 Garderoba 6,95 m²
05 Spalnica 14,37 m²
06 Otroška soba 1 13,11 m²
07 Otroška soba 2 13,11 m²

  66,90 m²

HIŠA SKUPAJ 140,77 m²

01

02

03

04

05

0607

Tlorisa pritličja in nadstropja  
za tipologije Primus-D/L/E/R/F 140

Pritličje

01 Vetrolov 7,46 m²
02 WC 1,83 m²
03 Tehnični prostor 4,55 m²
04 Stopnišče 4,20 m²
05 Shramba 1,57 m²
06 Kuhinja 9,85 m²
07 Jedilnica 11,33 m²
08 Dnevna soba 24,14 m²
09 Kabinet 8,94 m²

  73,87 m²

01

02

03

04
05

08

06

09

07

11,60 m

7,
66

 m

Tlorisa pritličja in nadstropja za tipologijo Primus-D 
140 z obrnjenim bivalnim prostorom (L-tloris)

Pritličje

01 Vetrolov 5,89 m²
02 WC 2,89 m²
03 Tehnični prostor 4,83 m²
04 Shramba 3,62 m²
05 Stopnišče 2,35 m²
06 Dnevna soba 16,77 m²
07 Jedilnica 12,42 m²
08 Kuhinja 16,83 m²
09 Kabinet 8,21 m²

  73,81 m²

Nadstropje

01 Hodnik 6,17 m²
02 Kopalnica 9,05 m²
03 Shramba 3,61 m²
04 Otroška soba 1 13,16 m²
05 Otroška soba 2 13,87 m²
06 Garderoba 9,38 m²
07 Spalnica 12,56 m²

  67,80 m²

HIŠA SKUPAJ 141,61 m²

01

02

03

04

0506

07

11,60 m

7,
66

 m

03

01

02 04 05

0809

06

07

SNEH 
<15



16

Primus-L 150
Primus-L iEDITION

Pritličje

01 Vetrolov 6,59 m²
02 WC 4,35 m²
03 Utility 4,63 m²
04 Stopnišče 4,20 m²
05 Shramba 1,57 m²
06 Kuhinja 10,03 m² 
07 Jedilnica 11,33 m²
08 Dnevna soba 24,29 m²
09 Spalnica 11,35 m²

  78,52 m²

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
SPALNICA

6,41 m2
4,35 m2
4,63 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03 m2
11,33 m2
24,29 m2
11,04 m2
 77,85 m2

HODNIK
UTILITY
KOPALNICA
OTROŠKA SOBA 1
OTROŠKA SOBA 2
SPALNICA
GARDEROBA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

PRIMUS 150

8,43 m2
4,63 m2
8,11 m2
14,08 m2
14,08 m2
14, 37 m2
6,95 m2
70,65 m2

SKUPAJ 148,5 m2
POLNE VIŠINE

01

02 03 04 05

08

06

09

07

12,16 m

7,
66

 m

Tloris pritličja za tipologije 
Primus-D/L/E/R/F 150

AVANT 
GARDE



17

Podatki o hiši
Stanovanjska površina: 149,86 m² 

Zunanje dimenzije: 12,16 x 7,66 m

Kolenčna stena: polna višina etaže

Naklon strehe: 2°, 7°, 22° in 30°

Tip strehe: dvokapna, enokapna, ravna in večkapna 

Primus 150
Vrhunsko bivalno udobje na prvem mestu. S svojo funkcionalno 
zasnovo združuje prilagoditev vsem življenjskim ciklom bivanja 
družine. S tremi sobami v nadstropju lahko ponudi eno nivojsko 
bivanje za starše v pritličju ali samostojno sobo za goste. Pod eno 
streho lahko udobno domuje tudi do šest članov.

VETROLOV
WC
TEHNICNI PROSTOR
STOPNICE
SHRAMBA
KUHINJA
JEDILNICA
DNEVNA SOBA
SPALNICA

6,41 m2
4,35 m2
4,63 m2
4,20 m2
1,57 m2
10,03 m2
11,33 m2
24,29 m2
11,04 m2
 77,85 m2

HODNIK
UTILITY
KOPALNICA
OTROŠKA SOBA 1
OTROŠKA SOBA 2
SPALNICA
GARDEROBA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

PRIMUS 150

8,43 m2
4,63 m2
8,11 m2
14,08 m2
14,08 m2
14, 37 m2
6,95 m2
70,65 m2

SKUPAJ 148,5 m2
POLNE VIŠINE

01

02

03

04 05

06

07

Nadstropje

01 Hodnik 8,46 m²
02 Utility 4,63 m²
03 Kopalnica 8,11 m²
04 Otroška soba 1 14,25 m²
05 Otroška soba 2 14,25 m²
06 Spalnica 14,37 m²
07 Garderoba 6,95 m²

  71,34 m²

HIŠA SKUPAJ 149,86 m²

Tloris nadstropja za tipologije 
Primus-D/L/E/R/V 150

SNEH 
<15



18

AVANT 
GARDE

DRUŽINA LAH:
“Da je bila odločitev za Lumar lahka, ni potrebno posebej poudarjati, 
saj za takšen projekt kot je gradnja hiše iščeš zanesljivega in profe-
sonalnega izvajalca, kar seveda Lumar je. Energija in strast v vsakem 
članu ekipe Lumar je naredila proces gradnje izjemno prijeten. Že na 
prvem obisku na Lumarju sva se počutila, da bo najin dom nastajal v 
varnih rokah. Če bi naša stara mama prebrala, da je naš dom (ob obili-
ci dela in nagajivosti malih otrok), zrastel tako mimogrede, tega gotovo 
nebi verjela. Ampak je bilo res tako. Še posebej so se potrudili, da smo 
se lahko vselili v našo hišo še predčasno. Hiša je že kar prvi dan postala 
naš dom. In dom je tam, ker lahko v polnosti bivaš. Bivanje pa za nas 
pomeni živeti najbolje; v vseh ozirih!”

HIŠA PRIMUS IZPOLNI  
VSA PRIČAKOVANJA

DRUŽINA MARTON:
“Zdaj, ko v hiši prebivamo že pet let, lahko rečemo samo, da 
je hiša ne le izpolnila naša pričakovanja, ampak jih presegla. 
Najbolj nas navdušuje prijetna klima v vseh prostorih, enako-
merna temperatura ne glede na vreme zunaj, veliko svetlobe, 
funkcionalni tlorisi in kvalitetni materiali (stavbno pohištvo, 
prezračevalna naprava, toplotna črpalka itd.). Velikega pre-
senečenja je bila deležna tudi prva položnica za električno 
energijo – zaradi nizkega zneska, seveda. In nenazadnje – 
hiša je ne le varčna in funkcionalna temveč, kot pravi naša 
mami – tako udobna in prijetna, da bi jo včasih najraje kar 
objeli. Naša družina v Lumar hiši ne samo živi, temveč 
uživa!”

DRUŽINA PETKOVŠEK-RODE: 
“Hiša, ki si jo je v devetih letih ogledalo preko 2000 
obiskovalcev, je tehnološko še vedno na vrhunski ravni. 
Bivalno udobje, poraba energije in tudi zunanji izgled 
ostajajo nespremenjeni. Spremenilo pa se je nekaj 
pomembnega. Stene niso več tako bele kot nekoč, saj je 
hiša med tem postala dom dvema čudovitima hčerkama. 
Verjamem, da bo hiša brez večjih posegov služila več 
generacijam, saj mi je starejša hčerka pred kratkim rekla: 
“ati, kako lepo hiško imamo”. Temu se reče trajnostna 
gradnja.”
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10 RAZLOGOV  
ZAKAJ SO HIŠE  
LUMAR “BEST BUY”
1. RAZMERJE CENA : KAKOVOST
Pri gradnji hiš Lumar posebno pozornost 
namenjamo kakovosti. Z optimiranim načrto-
vanjem in izborom vrhunskih materialov ter 
priznanih partnerjev smo poskrbeli za ugo-
dno razmerje med ceno in kakovostjo.  
Z nakupom hiše Lumar boste dobili z neod-
visnimi raziskavami, švicarskega inštituta 
Icertias, dokazano kakovostno najbolj kako-
vosten paket z nizkimi stroški vzdrževanja 
in obratovanja, ter visoko stopnjo bivalnega 
ugodja.

2. LUMAR KAKOVOST 
Kakovostno postavljeni Lumarjevi objek-
ti so grajeni trajnostno in niso podvrženi 
hitrim spremembam trendov, staranju ali 
popravilom. S podaljševanjem življenjske 
dobe objekta, v Lumarju vam nudimo 35 let 
garancije za stabilnost konstrukcije, je ta 
bolj ekološki in uporabniku prijazen.

3. VRHUNSKA VGRAJENA 
TEHNOLOGIJA
Ob vrhunskih in izjemno energetsko učin-
kovitih konstrukcijskih sistemih Lumar, smo 
s priznanimi partnerji poskrbeli za odlično 
tehnološko opremo in dovršenost hiše Lumar 
že v kataloški izvedbi (parket, aluminijasta 
vhodna vrata, optimirana in glede na lokacijo 
izbrana vrhunska toplotna črpalka, najsodob-
nejši fasadni sistem, strešniki …). Odličnemu 
bivalnemu ugodju smo dodali še bistveno 
več na kvadratni meter hiše.

4. TRANSPARENTNOST INVESTICIJE
Gradnja hiše predstavlja velik mejnik v 
življenju posameznika. Zato v podjetju 
Lumar posebno pozornost namenjamo stro-
kovnemu svetovanju in zagotavljanju tran-
sparentnosti celotne naložbe od začetka 
do konca gradnje vaše sanjske hiše. Nase 
prevzamemo tudi tveganje zvišanja cen sto-

ritev in materialov v obdobju minimalno 12 
mesecev od podpisa pogodbe.

5. TEHNOLOGIJA LUMAR SILENT
Zagotavljanje kakovostnega bivalnega 
ugodja v hišah Lumar je ena naših ključnih 
nalog. Zato smo v želji po izboljšanju zvočne 
izolativnosti v spalnih prostorih, kjer je hrup 
najbolj moteč, razvili zvočno bolj izolativno 
notranjo steno Lumar SILENT (do 5 dB bolj-
ša zvočna izolativnost). Zaradi večje mase 
stene duši notranja stena Lumar zvok 7 
dB bolje kot referenčna stena, kar uvršča 
notranje stene Lumar v sam vrh na področju 
zvočne zaščite. 

6. DVOJNA OBLOGA STEN Z 
MAVČNO-VLAKNENIMI PLOŠČAMI
Že v povsem začetni izvedbi imajo zunanje 
in notranje stene hiš Lumar dvojno oblogo 
iz mavčno-vlaknenih plošč (15 + 10 mm). 
Prednosti so izrazite: požarna zaščita zuna-
njih sten (REI=90), požarna zaščita notranjih 
sten (REI=60), obešanje težjih bremen, urav-
navanje vlažnosti v prostoru in preprečeva-
nje nastajanja lasnih razpok na stikih plošč. 

7. LASTNE MONTAŽNE SKUPINE & 
STALNI PODIZVAJALCI
V podjetju Lumar zagotavljamo visoko 
kakovost izvedbe. Prisegamo na lastne 
montažne skupine, ki so seznanjene s teh-
nologijo in detajli ter strokovno usposoblje-
ne za kakovostno montažo. Pri gradnji vaše 
sanjske hiše sodelujejo tudi naši večletni 
podizvajalci, ki poskrbijo, da je vsaka hiša 
izvedena po visokih standardih Lumar.

 

8. ARHITEKTURA LUMAR
Vsak objekt trajno zaznamuje prostor, v 
katerega ga postavimo. Kljub temu pa ne 
smemo pri arhitekturi gledati le zunanjosti 
objekta, saj arhitektura ponuja in predstavlja 
veliko več. Pri nas tako že dolgo ne velja, da 
je arhitektura le videz, ampak je v ospredju 
tudi in predvsem funkcionalnost naših hiš. 
Smiselna in stanovalcem prijazna tlorisna 
zasnova prostorov, osvetlitev, postavitev 
hiše, pravilen izbor materialov, s katerimi 
zagotavljamo, da ne prihaja do pregrevanja 
hiše ali nastajanja povišane vlage, vse to so 
sestavni deli arhitekture Lumar. 

9. POSLOVNA STABILNOST
V današnjem času je pri gradnji hiše še pose-
bej pomembno izbrati zanesljivega partnerja. 
Partnerja, ki redno plačuje svoje obveznosti 
do dobaviteljev, podizvajalcev in svojih zapo-
slenih, obenem pa vlaga v razvoj. Samo na 
ta način je možno zagotavljati visoko stopnjo 
kakovosti, ki smo ji v Lumarju zavezani. V 
Sloveniji spadamo že vrsto let med podjetja z 
najvišjo bonitetno oceno AAA. Omenjeno potr-
juje tudi certifikat zlate bonitetne odličnosti 
AAA (Bisnode), ki smo ga prejeli v letu 2017. 

10. CERTIFICIRANA & VEČKRAT 
NAGRAJENA TEHNOLOGIJA
Našo vodilno mesto med slovenskimi 
proizvajalci montažne gradnje potrjujejo 
najpomembnejši mednarodni certifikati za 
tehnologijo, detajle in hiše Lumar; znak CE, 
4x Passivhaus institut, Minergie, ÜA, Ü znak in 
številne domače ter tuje nagrade za arhitek-
turno zasnovo, kakovostno izvedbo in ener-
getsko učinkovitost hiš Lumar. To je zaradi 
standardizirane tehnologije in stalnega pre-
verjanja mednarodnih inštitucij garancija za 
visoko dodano vrednost vaše hiše Lumar.

Dvakrat zapored smo postali prejemnik prestižnih odličij Best Buy Award (2013/2014 in 2015/2016) za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ter Qudal (2014/2015, 2016/2017 in 2018/2019) za gradnjo najbolj kakovostnih montažnih hiš. 
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