Sporočilo za javnost
(za objavo)

Lumar ustanovil podjetje Lumar Haus s sedežem na Dunaju – Začeli z gradnjo
prve vzorčne hiše v tujini
Maribor, 22. januar 2015 - Lumar, tehnološko vodilni slovenski proizvajalec nizkoenergijskih in
pasivnih montažnih objektov, je ustanovil podjetje Lumar Haus s sedežem na Dunaju.
»Zavedamo se, da vstopamo na tradicionalen, zahteven in izjemno konkurenčen trg. Vendar so
nas dosedanje pozitivne izkušnje, zanimanje za naše hiše in že več kot 10 postavljenih
referenčnih objektov spodbudili k ustanovitvi podjetja. V dveh letih in pol delovanja v večji
skupini smo pridobili tudi dodatna znanja in kontakte, predvsem pa smo dobili dokončno
potrditev, da so naše hiše primerljive ali boljše od hiš avstrijskih in nemških proizvajalcev.
Tega se nismo povsem zavedali in prav omenjeno nam daje pogum in samozavest za delovanje
na celotnem nemško govorečem tržišču,« je dejal direktor podjetja Lumar Marko Lukić.
Ponudbo energetsko učinkovitih nizkoenergijskih in pasivnih hiš bodo kupcem predstavljali v
vzorčni hiši iz linije BlackLine, ki bo prve obiskovalce predvidoma sprejela v začetku maja.
Hiša bo stala v največjem avstrijskem in enem največjih evropskih centrov vzorčnih hiš »Blaue
Lagune« na Dunaju.
Podjetje Lumar je v dobrih treh letih uspelo izvoz iz dobrih 10 odstotkov v letu 2011 povečati na slabih
45 odstotkov v letu 2014. »Podjetje s sedežem na Dunaju in lastna vzorčna hiša v največjem
avstrijskem centru vzorčnih hiš pomenita za nas priložnost za še aktivnejše in odločnejše vstopanje na
nemško govoreče področje. Z vzorčno hišo bomo bližje avstrijskim in nemškim kupcem, ki jim bomo
lahko v živo predstavili naš način gradnje, filozofijo in kakovost izvedbe. Prvi odzivi kupcev za naše
kakovostne nizkoenergijske in pasivne hiše so zelo dobri, zato je naš cilj v letu 2015 prodati med 15 in
20 hiš. To bi pomenilo dodatno zmanjšanje odvisnosti od enega ali dveh trgov in zagotavljalo našo
nadaljnjo nemoteno rast in razvoj,« je dodal Lukić.
Vzorčno hišo iz linije BlackLine so zasnovali v arhitekturnem biroju SoNo arhitekti. Hiša BlackLine
PureW v skupni izmeri nekaj manj kot 181 kvadratnih metrov je navidezno sestavljena iz dveh lamel
različnih velikosti z enokapnimi strehami, ki ustvarijo še bolj dinamično obliko hiše. »Dejansko
vstopamo v odprto prostorno pritličje, ki zaradi svoje oblike obiskovalcu 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, je o hiši dejal direktor Lumarja.
Ocenjena vrednost investicije znaša okrog pol milijona evrov. V centru »Blaue Lagune« se predstavlja
približno 100 razstavljavcev, letni obisk je okrog 150.000 obiskovalcev, preko omenjenega centra pa
se na avstrijskem trgu proda montažnih objektov v vrednosti več kot 390 milijonov evrov.
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