Lumarjeva hiša s certifikatom Inštituta Passivhaus
Podjteje Lumar IG d.o.o. je kot prvo v Sloveniji pri Passivhaus inštitutu v Nemčiji certificiralo plus
energijsko hišo, ki so jo postavili za našega vrhunskega telovadca Mitjo Petkovška. S tem certifikatom,
so potrdili, da hiša izpolnjuje vse stroge pogoje za pravilno in kakovostno pasivno gradnjo.»Certifikat
inštituta Passivhaus iz Nemčije pomeni še eno potrditev naše vizije, razmišljanja in razvoja
nizkoenergijskih in pasivnih objektov. Na portalu Passivhaus inšititua je objavljenih 1380 objektov, od
tega 1280 stanovanjskih objektov, plus energijska hiša Mitje Petkovška bo prva iz Slovenije,« je z
zadovoljstvom dejal komercialni direktor podjetja Marko Lukić. Dodal je še, da je pridobitev
certifikata relativno zahteven postopek, saj podrobno analizira vse ključne detajle. Kvaliteta bivanja
in majhna poraba toplote za ogrevanje je lahko zagotovljena le, če so pri projektiranju in izvedbi
pasivnih hiš upoštevani prav vsi detajli. »Sedaj se je še enkrat potrdilo, da je vlaganje v razvoj nujno
potrebno, saj je bilo najprej potrebno razviti in optimirati vse detajle,ki so jih v fazi certificiranja tudi
preverili. Brez dodelanih detajlov bi certificiranje trajalo bistveno dlje oziroma je vprašljivo ali bi
izpolnjevali vse pogoje pasivne gradnje, ki jih postavlja Pasivhaus inšitut,« dodaja Lukić.
To je že drugi certifikat, ki ga je podjetje Lumar pridobilo od Passivhaus inštituta. Konec lanskega leta
so namreč pridobili certifikat za njihovo tehnologijo pasivne gradnje s konstrukcijskim sistemom
Lumar Pasiv, ki je bil razvit prav za gradnjo v pasivnem standardu. Ta certifikat potrjuje, da so
izvedbeni detajli, ki jih podjetje Lumar uporablja pri gradnji pasivnih hiš projektirani brez toplotnih
mostov. »Če prvi certifikat zagotavlja pravilno projektirane detajle za našo celotno tehnologijo
gradnje, smo z drugim certifikatom potrdili to tudi na konkretnem primeru,«zaključuje Lukić.
S tem certifikatom je Mitja Petkovšek tudi upravičil zaupanje Eko sklada, ki mu je za gradnjo njegove
plus energijske hiše namenil nekaj čež 16.000 Eur.
Danes je na trgu že veliko ponudnikov pasivnih hiš, zato so takšni certifikati dobrodošlo dokazilo, da
postavljene pasivne hiše tudi dejansko odgovarjajo strogim standardom pasivne gradnje ter tako
zagotavljajo vse prednosti bivanja v takšnih hišah.

