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ekologické a udržateľné stavebné materiály vyrobené 
z hliny zlepšujú kvalitu a charakteristiky zdravých budov

Peter Gmeiner
Riadenie obchodu

„Obnova budov smerom k energetickej hospodárnosti“
Bratislava - Slovensko

20. – 23. november 2017 
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…je prírodný výrobok
* bez škodlivých látok
* bez formaldehydu
* neutralizuje znečisťujúce látky
* absorbuje pachy

… je udržateľná
* recyklovateľná a reverzibilná
* prispieva k zníženiu CO2
* bezproblémová likvidácia

... reguluje vlhkosť
* predchádza vlhkosti v 
miestnosti
* bez mokrých okien
* nevzniká pleseň
* veľmi vhodná do kúpeľne

… mnohé výhody
* nehorľavá
* vysoká akustická izolácia
* vysoká kapacita uchovávania 
tepla

Hlina / íl ...



ŠKÁLA VÝROBKOV

Suché 
steny

Kontrola 
teploty

Povrchy



ŠKÁLA VÝROBKOV
suché steny

Základná hlinená doska



ŠKÁLA VÝROBKOV
kontrola teploty

Klimatická doska plnená vodou



ŠKÁLA VÝROBKOV
kontrola teploty

Elektrická vyhrievacia doska



ŠKÁLA VÝROBKOV
povrchy

Hlinená omietka



NIEKOĽKO REFERENCIÍ

BMELV – Federálne ministerstvo pre 
výživu, poľnohospodárstvo a ochranu 
spotrebiteľa
Berlín

Theiner´s Garten Hotel
Gargazone, Taliansko

Somerset House – Kings College
Londýn

Steigereiland 2.0 – Obytný dom
Amsterdam

Living Equia
Berlín
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SOLAR DECATHLON SPONZORING

Solar Decathlon Madrid 2010

Solar Decathlon Madrid 2012  Solar Decathlon Čína2013

Solar Decathlon 2014   Versailles  Francúzsko
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Sme pripravení pokryť európsky trh so súčasnou kapacitou výroby. Aby sme 
pokryli dopyt ďalších regiónov, primárne hľadáme partnera na distribúciu, 
marketing a predaj výrobkov v regióne, ktorý však bude otvorený transferu 
technológii a licencovaniu modelov, ako aj spoločnému podniku alebo účasti na 
kapitále.

Lehmorange v súčasnosti rozširuje svoje geografické pokrytie a spoločnosť je 
ochotná diskutovať o exkluzívnych zmluvách pre regionálny marketing a predaj.

Výrobky môžu byť uvedené na trh pod značkou lehmorange® alebo pod názvom 
lokálnej značky.
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