
HIŠE

Živi najbolje!



“Lumar je vodilni slovenski proizvajalec sko-
raj nič-energijskih montažnih objektov, ki s 
svojo razvojno naravnanostjo ustvarja trende 
na področju montažne gradnje tako doma 
kot v tujini. Veseli nas, da koncept okolju 
prijaznega bivanja in mobilnosti ter prehod 
v brezogljično družbo, ki smo ga s prvo plus 
energijsko hišo za Mitjo Petkovška začeli 
2008, z Aktivno hišo Lumar nadaljevali 2013 in 
s prvo hišo s certifikatom Active House nad-
gradili v 2019, uspešno peljemo v partnerstvu 
z BMW Group Slovenija. Verjamemo, da lahko 
skupaj bistveno pripomoremo k osveščanju 
širše družbe glede CO2 nevtralne gradnje in 
bivanja. Z našimi inovativnimi in tehnološko 
naprednimi produkti sooblikujemo zeleno in 

kakovostno bivanjsko okolje za nas in naše 
prihodnje rodove. Zato smo razvili koncept 
ZERO EMISSION LIVING®, kjer svojo pozor-
nost še intenzivneje usmerjamo v razvoj in 
implementacijo rešitev za življenje brez emi-
sij. Rešitve, ki na celovit in holističen način 
obravnavajo vse vidike, ki vplivajo na naše 
bivanje – od zvoka, zraka, vode, bivalnega 
ugodja, dnevne svetlobe, stroškov delovanja 
objekta v celotnem življenjskem ciklu, samoo-
skrbe s hrano, ravnanja z odpadki do učinko-
vite izrabe obnovljivih virov.”

Marko Lukić, direktor podjetja Lumar
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Sončna elektratna na nadstrešku
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PRIHODNOST POGANJAMO 
SAMO NAJBOLJŠI
Lumar in BMW Group Slovenija z znamko 
BMW i druži skupen občutek za celosten 
trajnostni razvoj, ki dokazuje, da individualna 
mobilnost in bivanje lahko delita skupen cilj 
trajnostne prihodnosti ob ohranjanju pre-
mium standardov. Poleg trajnostnega razvo-
ja znamki delita tudi predanost vrhunskemu 
dizajnu, tehnološki dovršenosti, nenehnemu 

iskanju pionirskih rešitev za vsakdanjo 
mobilnost in življenje, ter se popolnoma pri-
lagajata življenjskemu stilu urbanih ljudi. 

Trajnostno in v prihodnost usmerjeno par-
tnerstvo smo v Lumarju vzpostavili s pose-
bej zasnovanim paketom hiš Lumar iEdition. 
Premium izvedba hiš se odlikuje z vrhun-
skim dizajnom, kakovostno opremo, trajno-

stjo in udobjem do stanovalcev. V osnovni 
izvedbi so dodatno opremljene s polnilno 
postajo za električni avtomobil in drugimi 
BMW i dodatki potrebnimi za lažjo vsako-
dnevno uporabo električnega vozila.

BMW i3 Lumar Edition
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LUMAR iEDITION –  
PONUDBA PRESEŽKOV
Lumar iEDITION je ekskluziven paket pri-
pravljen v sodelovanju z BMW i. Vsebuje 
dodatne arhitekturne elemente, vrhunske 
detajle in rešitve ter kakovostno opremo, 
ki zasnovo hiš povzdignejo na najvišji nivo 
arhitekturnega oblikovanja in bivanjskega 
ugodja. Hiše Lumar s svojo odlično zasno-
vo dokazujejo, da so izjemno prilagodljive, 
udobne in energetsko učinkovite in brez 

omejitev izpolnjujejo individualne zahteve 
ter življenjske sloge uporabnikov. 

Dodana vrednost paketa iEDITION že v 
osnovi odlično oblikovane hiše PRIMUS, 
TERRA in KUBUS še dodatno značajsko 
opredeli, z višjim kakovostnim nivojem 
vgrajenih materialov, trajnostno naravna-
nostjo in najbolj zaželenimi arhitekturnimi 

elementi. Kar kakovost bivanja dvigne na 
še višji nivo. iEDITION je zlitje dosegljive 
prihodnosti in vrhunske estetike.

Dobrodošli v svetu prepletanja  
vizionarske arhitekture in vizionarske 
mobilnosti.

Primus-R 150 iEDTION
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01 V slogu elektro mobilne estetike smo za 
vas pripravili tudi vhodna vrata.

02 Polnilna postaja za polnjenje avtomobila

03 Izvedba brez stebrov v dnevnem prostoru

04 Vogalno panoramsko okno brez 
vogalnega profila (steklo-steklo)
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DESIGN IN ARHITEKTURNA ZASNOVA
V naboru paketa iEDITION smo za vas že danes premislili 
prihodnost. Tlorisno razporeditev izbranih hiš smo dodatno izčistili 
in preko elegantne vogalne zasteklitve prostorom dodali zračnost 
in prostornost. 

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA
Ker verjamemo, da je ekološka naravnanost brez negativnih vplivov 
na okolje edina prava možnost za neokrnjeno prihodnost, vam že 
danes nudimo polnilno postajo za polnjenje vašega električnega 
avtomobila in rešitev predpriprave za vgradnjo sončne elektrarne. 
V slogu elektro mobilne estetike ponujamo tudi vhodna vrata, ki 
z modro LED osvetlitvijo diskretno nakazujejo linijo potezalnega 
utora.
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Primus-R 140 iEDITION z ložo

Hiša je namenjena vsem, ki želijo vrhunsko funkcionalnost in prilagodlji-
vost oplemeniti še z visoko kakovostjo in izbrano estetiko. Hiša PRIMUS 
v množici izvedenk in realizacij dokazuje svojo odlično zasnovo. 

Za vse sladokusce, ki jim vse to ne bi bilo dovolj in bi želeli nekaj 
posebnega, pa smo skrbno izbrali paket iEDITION z dodatnimi arhitek-
turnimi in estetskimi elementi.

Primus



Pritličje

01 Vetrolov 7,46 m²
02 WC 1,83 m²
03 Tehnični prostor 4,55 m²
04 Stopnišče 2,00 m²
05 Shramba 3,76 m²
06 Kuhinja 8,11 m²
07 Jedilnica 13,03 m²
08 Dnevna soba 24,14 m²
09 Kabinet 8,94 m²

  73,82 m²

Nadstropje

01 Hodnik 8,26 m²
02 Kopalnica 12,58 m²
03 Garderoba 6,95 m²
04 Spalnica 14,37 m²
05 Otroška soba 1 13,11 m²
06 Otroška soba 2 13,11 m²

  68,38 m²

07 Loža 13,19 m²

HIŠA SKUPAJ 155,39 m²
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Primus-L 140 iEDITION Primus-D 140 iEDITION



KONCEPT PLUS 
ENERGIJSKE HIŠE 
(E+ HIŠE) – LUMAR 
iEDITION
DOM – STIČIŠČE TEHNOLOGIJ
Dom ni več le hiša v kateri preživljamo čas 
z družino in prijatelji, ampak postaja stičišče 
večih tehnologij v konceptu trajnostnega 
bivanja. 

ENERGETSKA UČINKOVITOST + 
SONČNA ELEKTRARNA + 
ELEKTRIČNI AVTOMOBIL
Koncept združitve trajnostnega bivanja in 
mobilnosti povezuje izraba obnovljivih virov 
energije oz. natančneje sončna elektrarna. 

Osnovo predstavljajo hiše Lumar iEdition 
z ekskluzivnim paketom, ki arhitekturo hiš 
povzdignejo na najvišji nivo oblikovanja in 
bivanjskega ugodja. Z energetsko učinkovi-
tostjo hiše zagotovimo minimalno potrebno 
po energiji za ogrevanje, z nadgradnjo s 
sončno elektrarno pa potrebno električno 
energijo za delovanje, hiša proizvede sama. 

S povezovanjem z znamko BMW i smo k 
hiši dodali še električni avtomobil, ki pove-
zuje zgodbo plus energijskega objekta s 
konceptom električne mobilnosti. 

Z ustrezno sončno elektrarno na strehi hiše 
Lumar iEdition boste proizvedli toliko elek-
trične energije, da boste tudi električni avto-
mobil polnili z lastno pridelano električno 
energijo. Električni avtomobil ne bo več le 
avtomobil, ampak bo predstavljal tudi hra-
nilnik električne energije, ki jo bomo lahko 
porabili za delovanje hiše.

Hiše Lumar iEdition skupaj z znamko BMW i 
predstavljajo koncept bivanja prihodnosti, 
ki vam ga v podjetju Lumar ponujamo 
že danes. 

ZDRUŽENA TRAJNOSTNA PREMIUM 
MOBILNOST IN BIVANJE
Trajnostna ekološka naravnanost je v pod-
jetju Lumar že stalnica. V ponudbi iEDITION 
pa smo storili še preboj iz ustaljenih okvirov 
montažne gradnje in se povezali z vrhun-
skim proizvajalcem osebnih vozil BMW in 
njihovo znamko BMW i. Podobnost smelih 
razvojnih zamisli za prihodnost je smiselno 
vodila k pristopu v skupen paket trajno-
stnega bivanja. Zavedamo se namreč, da 
sta bivanje in mobilnost danes povezana 
bolj kot kadarkoli prej.
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Tudi Jakov Fak je 
zgradil svojo hišo 
Lumar. Oglejte si jo.
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Letni prihranek  
s hišo Lumar PRIMUS  

s porabo pod 10 kWh/m2 a

973EUR
Letni prihranek z  

avtomobilom  
BMW i3

1.789,44EUR

SKUPNI LETNI 
PRIHRANEK

2.762,44EUR

LETNI STROŠEK  
PORABE

BMW i3:  

620,16EUR

Avtomobil z motorjem  
na notranje izgorevanje

  2.409,60EUR

LETNI STROŠEK  
OGREVANJA 

Skoraj nič-energijska hiša Primus s pora-
bo pod 10 kWh/m2 a:

72EUR

Povprečna hiša zgrajena v 80. letih:

 1.045EUR
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BMW i3  
LUMAR EDITION
Popolnoma električni BMW i3 Lumar 
Edition je vozilo, narejeno posebej 
za slovenski trg. Navdušil vas bo 
tako z udobjem in stilom kot tudi s 
trajnostjo, ki je v naprednem vozilu 
še bolj v ospredju kot sicer. Plastični 
elementi notranjosti in zunanjosti so 
izdelani iz 25 % naravnih, obnovljivih 
ali recikliranih materialov; vrata in 
sedeži so oblečeni v tkanino, ki jo 
sestavlja 27 recikliranih plastenk; kar 
95 % vozila pa je mogoče ponovno 
uporabiti. Tako nova izvedba BMW 

i3 prinaša še odgovornejši užitek v 
vožnji, s katerim je mobilnost priho-
dnosti na voljo že danes.

Revolucionarno vozilo razvnema z 
barvo Fluid Black, izpopolnjeno s 
poudarki v barvi BMW i Blue. Ponaša 
se z izjemno zmogljivo baterijo 
(94 Ah), v notranjosti pa navdušuje 
s premišljeno kombinacijo svetlega 
blaga in eko usnja. 



PRVA SLOVENSKA 
HIŠA S CERTIFIKATOM 
ACTIVE HOUSE 

Primus-R 150 iEDTION

OGLEJTE  
SI JO  
V ŽIVO!



Lumar IG d. o. o. 
Limbuška cesta 32 a
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 421 67 50
E: info@lumar.si
I: www.lumar.si
I: www.blackline.si Letak Hiše Lumar iEDITION / Podatki in slikovni material so simboličnega značaja. Na fotografijah so prikazane opcije, ki niso v osnovni izvedbi hiše. Pridržujemo si 

pravico do sprememb, popravkov in tehničnih izboljšav. / Tiskano za Lumar IG, d. o. o. / AD&D: Kraft&Werk / Foto: Žiga Intihar / Maribor, 2020.
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