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V Lumarju otvorili prvo vzorčno hišo iz družine Lumar BlackLine – S 
kakovostjo in arhitekturo želijo do avstrijskih kupcev 

 
Maribor, 18. maj 2015 – Lumar IG, tehnološko vodilni slovenski proizvajalec pasivnih in 
nizkoenergijskih montažnih objektov, je v centru vzorčnih hiš Blaue Lagune na Dunaju otvoril svojo 
prvo vzorčno hišo na tujem. »Vzorčna hiša Lumar BlackLine Pure W8  je dokaz, da danes v montažni 
gradnji ni omejitev. Z našim znanjem, izkušnjami in inovativnim pristopom smo uspeli združiti 
različne tehnologije gradnje, ki se odražajo v številnih tehničnih rešitvah in posameznih detajlih, kot 
so velike steklene površine, izvedba balkona, steklene stopnice in uporaba velikoformatnih plošč, ki 
jih bolje poznamo iz industrijske uporabe. Vemo, da smo z vzorčno hišo letvico postavili zelo visoko, 
ampak takšni smo, takšna je naša filozofija delovanja in razmišljanja. Karkoli počnemo, želimo početi 
najbolje. Takšna je tudi naša usmeritev za aktivnosti v Avstriji. Kot uspešno in finančno odlično 
stabilno družinsko podjetje, brez dolgov ali obveznosti do naših partnerjev in z odličnimi sodelavci, 
želimo tudi avstrijskim kupcem ponujati le najboljšo kakovost ob najboljšem razmerju med ceno in 
kakovostjo. Več kot 15 že zgrajenih referenčnih objektov iz zadnjega leta v Avstriji in podpisane 
pogodbe nam vlivajo za to potrebno samozavest,« je ob otvoritvi povedal direktor podjetja Marko 
Lukić. Slavnostni govornik in otvoritelj je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije Zdravko Počivalšek, otvoritve se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije v Avstriji 
dr. Andrej Rahten. 
 
V podjetju Lumar so si pred leti zadali cilj, da bodo proizvajali le najkakovostnejše nizkoenergijske in pasivne 
montažne objekte. Zavedali so se, da bodo kot družinsko podjetje lahko na dolgi rok konkurirali, se razvijali 
in rasli le, če bodo ponudili nove rešitve in drugačen pristop. Veliko pozornosti namenjajo raziskavam in 
razvoju svoje tehnologije in proizvodov, ter iskanju arhitekturnih pristopov in rešitev na področju montažne 
gradnje s katerimi ustvarjajo nove trende. »Danes lahko s ponosom povem, da je bila zastavljena pot 
pravilna, saj smo zrasli v izjemno uspešno, propulzivno in inovativno podjetje, kar kažejo naši poslovni 
rezultati. Podjetje je v lanskem letu ustvarilo za dobrih 11,6 milijona EUR prihodkov od prodaje, kar je za 
13,6 odstotka več kot v letu 2013, ter nekaj več kot 890.000 EUR dobička. Omenjeno je posledica povečane 
izvozne aktivnosti, na tujih trgih smo ustvarili za dobrih 40 odstotkov vse prodaje, saj prav prodaja na tujih 
trgih generira dobiček podjetja,« je dodal Lukić. O uspešnosti podjetja govorijo tudi številni prejeti 
mednarodni certifikati ter nagrade za tehnološke dosežke, inovativnost in arhitekturo objektov. 
 
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v nagovoru izpostavil, da les in lesno-
predelovalna industrija pomenita veliko okoljsko-energetsko, socialno in gospodarsko priložnost za 
Slovenijo, ki se ponaša z izjemnim gozdnim bogastvom. »Podjetje Lumar je eno izmed najbolj 
reprezentativnih slovenskih podjetij na področju lesenih gradenj, ki je ob številnih mednarodnih certifikatih 
kakovosti pridobilo tudi nemški certifikat na področju pasivnih gradenj. Z udeležbo na otvoritvi želimo 
nakazati usmeritev slovenske Vlade k novi strategiji in gospodarsko-razvojni politiki, ki želi ponovno  oživiti 
lesno-predelovalno panogo v Sloveniji,« je poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 



Ob tehnološkem razvoju in kakovostni izvedbi je prav arhitektura tista, kjer so uspeli z mladimi in že 
uveljevaljenimi arhitekturnimi biroji ustvariti tipske linije hiš ter individualne zasnove, ki odstopajo od klasične 
predstave o montažni gradnji. Ena izmed takšnih linij je zagotovo družina hiš Lumar BlackLine, ki so jo razvili 
skupaj s takrat mladim, danes pa izjemno izkušenim in prepoznavnim arhitekturnim birojem SoNo arhitekti. 
»V družini hiš Lumar BlackLine smo prepoznali izjemen potencial, saj predstavljajo nov arhitekturni pristop v 
montažni gradnji. Gre za hiše, ki ne poznajo kompromisov, saj združujejo odlično arhitekturo, kakovostno 
izvedbo in uporabo ekoloških materialov na najvišjem nivoju. Vesel sem, da smo se ob odločanju za gradnjo 
vzorčnega objekta odločili prav za gradnjo hiše iz družine Lumar BlackLine. Prvi vtisi in odzivi so odlični. Hiša 
je med kupci sprejeta odlično, veliko pohval pa smo prejeli tudi že od naših konkurentov s katerimi smo od 
letošnjega maja del avstrijskega združenja proizvajalcev montažnih objektov (Österreichischer 
Fertighausverband), je dejal direktor Lumarja.  
 
Hiša, kjer bo tudi sedež podjetja Lumar Haus GmbH, bo služila predstavitvi ponudbe podjetja, tehnologije, 
kakovostne izvedbe in filozofije montažne gradnje Lumar. V začetnem obdobju si v podjetju obetajo na 
avstrijskem trgu prodajo 15 hiš, v kasnejšem obdobju pa nekje do 30 hiš na leto. 
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