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lunOs: dOnOsnO 
Prezračevanje 
ObjekTOv

Decentralni prezračevalni sistemi, rešitve za 
novogradnje in za sanacije objektov pomenijo 
80 odstotkov prodajnega asortimenta Lunosa. 
»Predvsem so pomembne sanacije. V hišo, v 
kateri ljudje živijo, pridemo ob osmih zjutraj, 
ob treh popoldne vse deluje, pobrisati je treba 
le še prah,« pravi Milan Kuster, direktor Luno-
sa.

Izvajajo tudi druge sisteme prezračevanja, 
vključno s centralnimi. Ti so predvsem po-
membni za vrtce, šole, domove za ostarele in 
druge javne objekte. Prezračevalne sisteme 
postavljajo denimo tudi v gorskih kočah, na-
zadnje so »prezračili« Zoisovo kočo na Kok-
rskem sedlu.

Od zastopnika do enakovrednega 
partnerja
Lunos se je pred 12 leti lotil nišnega področja 
prezračevanja stanovanjskih objektov, ki ga pri 
nas nihče ni resno razvijal. Tendenca v gradbe-
ništvu, tudi pri sanacijah, je bila takrat gradnja 
čim bolj zrakotesnih objektov, ki imajo več šib-
kih točk, predvsem odvečno vlago, plesen in 
pomanjkanje kisika.

»V iskanju rešitev smo se povezali z nem-
škim proizvajalcem Lunos GmbH, vodilnim 
podjetjem na tem področju,« pojasnjuje Ku-
ster. Najprej so bili zastopnik Lunosa za Slo-
venijo, potem so kot partner začeli pokrivati 
celoten Balkan. Predstavništva imajo v vseh 
državah nekdanje Jugoslavije.

Pred tremi leti so naredili pomemben korak 
naprej. »Lunos je na sedežu v Ljubljani združil 
proizvodnjo, promocijo, prodajo in poprodajo, 
brez posrednikov, to pa ustvarja našo dodano 
vrednost,« pravi Kuster. Dodana vrednost na 
zaposlenega je lani znašala zavidljivih 190 ti-
soč evrov.

»Več kot 70 odstotkov izdelkov, vse svoje 
prodajne uspešnice, smo razvili in jih proizva-
jamo v Sloveniji. Razvijamo samostojno in še 
vedno sodelujemo z nemškim partnerjem, ki 
mu svoje izdelke tudi prodajamo,« pravi Ku-
ster in dodaja, da je ljubljansko podjetje v fazi 
sprejemanja certifikata ISO 9001. Financial 
Times je letos Lunos tudi uvrstil na lestvico ti-
soč najhitreje rastočih podjetij v Evropi.

Pohod na svetovni trg
V Sloveniji, kjer njihove prezračevalne sisteme 
uporablja več kot sto tisoč ljudi, Lunos ustvari 
približno 85 odstotkov prihodkov. Kuster pra-
vi, da imajo s svojim preizkušenim modelom 
trženja odlično rast tudi na Hrvaškem.

Čedalje bolj dejavno si odpirajo vrata na 
večje svetovne trge. Zdaj izvažajo v Kanado, na 
Irsko, v Veliko Britanijo, Latvijo, Litvo in Belo-
rusijo. »Povečan obseg na mednarodnih trgih 
se bo izraziteje pokazal v prihodnjih petih le-
tih,« napoveduje direktor podjetja.

Med svoje pomembne konkurenčne pred-
nosti štejejo, kot pravijo, odlične izdelke in sto-
ritve pa tudi vodenje in organizacijo procesov, 
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8,2
milijona evrov so 
znašali prihodki lunosa 
lani, 28 odstotkov več 
kot v letu 2020.

2
milijona evrov je znašal 
dobiček Lunosa lani, 
112 odstotkov več kot v 
letu 2020.

190
tisoč evrov je v letu 
2021 znašala dodana 
vrednost na zaposlene-
ga v lunosu.
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digitalizacijo poslovanja, sledljivost, odzivnost, stro-
kovnost kadrov, njihovo motivacijo in lepe plače. Po 
podatkih baze GVIN je povprečna mesečna plača v 
Lunosu lani znašala skoraj 2.600 evrov bruto. Spo-
mladi je Lunos prejel priznanje zlata nit za najbolj-
šega zaposlovalca med malimi podjetji.

Lepa rast prihodka in dobička
V letu 2021 je imel Lunos 8,2 milijona evrov prihod-
kov, 28 odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček so 
v istem obdobju povečali celo za 112 odstotkov, na 
dva milijona evrov. »Od ustanovitve podjetja ima-
mo kontinuirano rast prihodkov, do lani pa se to 
pri dobičku še ni moglo poznati, saj smo veliko vla-
gali v razvoj, trženje in kadre, pa tudi v proizvodna 
sredstva,« pojasnjuje Kuster. »Zdaj smo prišli na do-
ločeno kakovostno raven, krepimo delež svojih iz-
delkov v prodaji, zato bodo rast in z njo delež doda-
ne vrednosti pa tudi prihodki še večji.«

Letos v primerjavi z lani rastejo od 15 do 20 od-
stotkov. »Pričakujemo, da bomo imeli več kot deset 
milijonov evrov prihodkov in 3,5 milijona evrov do-
bička,« napoveduje direktor Lunosa.

Krize jih ne skrbijo
Med koronakrizo so rasli v povprečju za več kot 30 
odstotkov na leto. »Naši izdelki porabijo za obrato-
vanje zanemarljivo malo električne energije, podje-
tje pa tudi ni velik porabnik. Letos nismo cen dvig-
nili niti za evro in jih tudi ne bomo.«

»Smo pa dvignili plače zaposlenih za 20 odstot-
kov,« nadaljuje Kuster, sicer stoodstotni lastnik pod-

jetja. »Življenje v Sloveniji se ne more tako podražiti, 
kot lahko jaz dvignem plače. Če ljudi ni strah, delajo 
odlično, osredotočeni na to, kar je pomembno. Se-
veda pa se bomo poskušali prilagajati okoliščinam 
na trgih in voziti slalom kakor do zdaj.«

V razvoj izdelkov vlagajo približno 30 odstotkov 
več kot v prejšnjih letih. »Želimo še boljše rešitve in 
optimalnejše izdelke, da bi postali najboljši na sve-
tu,« pravi Kuster. »Seveda pa je razvoj v naši panogi 
precej počasnejši kot denimo v IKT.«

Prezračili bi domovino
Število zaposlenih v zadnjih letih je bolj ali manj 
nespremenjeno. Imajo 50 pogodbenih sodelav-
cev, monterske ekipe, ki delajo izključno za Lu-
nos, redno zaposlenih pa je v podjetju 20. »Pazimo 
predvsem na to, da zaposlujemo visoko izobraže-
ne kadre, s tem v podjetju dvigujemo izobrazbeno 
sestavo,« pravi Kuster.

V prihodnjih petih letih bo po pričakovanju so-
govornika njihov glavni fokus v Sloveniji prezrače-
vanje šol, vrtcev, domov za starejše in drugih javnih 
objektov. »Apelirati želimo na zdravo pamet, da se 
to končno premakne tudi pri nas in da prezračimo 
javne objekte po standardih, ki so v zahodni Evro-
pi že uveljavljeni. EU z veseljem daje sredstva za 
to, da se v javnih objektih ustvari normalno bival-
no ozračje. Mi smo že pripravili rešitve za vse vrste 
objektov, čakamo, da se ta proces začne oziroma da 
se objavijo javni razpisi. V Sloveniji je približno 30 
konkurenčnih podjetij, naj ta posel dobijo najcenejši 
in najboljši.«

Dosegli smo Določeno 
kakovost, krepimo 
Delež svojih izDelkov 
v proDaji, zato bo 
rast še večja, pravi 
milan kuster, Direktor 
lunosa. 


