
Magazin

Le
tn

ik
 I

Št
ev

ilk
a 

1
M

ar
ec

 2
00

9

Aktualno: 

JUPOL praznuje 40. jubilej
Jumix:

Z niansiranjem korak bližje kupcem
JUB Design Studio: 

Nepogrešljiva storitev za današnji čas
Izziv: 

Gladka JUBIZOL fasada
Interier: 

Jubosil Antik
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jub v regijiuvodnik

Da je JUB podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo barv in drugih 
izdelkov za zaključna dela v gradbeništvu, ve pravzaprav 
vsakdo. A da ima podjetje že skoraj 135-letno tradicijo in velja 
za najstarejšega proizvajalca barv ne samo v Sloveniji, ampak 
v regiji, ter da je izrazito mednarodno podjetje, ki trži svoje 
izdelke v več kot 25 držav po Evropi in svetu, pa ve le malokdo.
Zato smo se odločili, da vam kratko predstavimo JUB, njegovo 
organiziranost in delovanje.

Organiziranost JUB-a
Skupino JUB sestavlja 11 podjetij v Sloveniji in Evropi. Krovno 
podjetje je holdinška družba JUB-H, d.d., družba za upravljanje 
in financiranje, s sedežem v Dolu pri Ljubljani, ki povezuje 
vse odvisne družbe v Sloveniji in tujini. V Sloveniji sta v okviru 
Skupine JUB še dve družbi: JUB, Kemična industrija, d.o.o., ki 
je proizvodno-trgovsko podjetje, in JUB-Tehnološko razvojni 
center, d.o.o., s tehnološko-razvojno funkcijo v Skupini.

Razen v Sloveniji ima Skupina JUB še proizvodno-trgovsko 
podjetje v Šimanovcih pri Beogradu v Srbiji. Na Hrvaškem, 
Češkem, Madžarskem ter v Rusiji, Bosni, Makedoniji in 
Romuniji pa ima JUB svoja trgovska podjetja. Najmlajše 
trgovsko podjetje je nastalo konec leta 2008 na Kosovu. Poleg 
trgov, kjer ima JUB svoja podjetja, pa naše izdelke izvažamo 
v številne države: na Slovaško, v Avstrijo, Italijo, Bolgarijo, 
Grčijo, Črno goro, Albanijo, Veliko Britanijo, Litvo, Latvijo, 
Estonijo, Ukrajino, Moldavijo, Kazahstan in druge.

Ali ste vedeli?
Jub je bil med prvimi v Evropi in prvi proizvajalec v 
Sloveniji, ki je za trženje toplotnoizolacijskih sistemov 
Jubizol pridobil evropsko tehnično soglasje. 

Jub je eden redkih proizvajalcev barv, ki ima lasten 
razvoj pigmentnih past.

Najmlajše podjetje v Skupini JUB je JUB KOSOVA 
sh.p.k, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2008. Podjetje 
pokriva geografsko področje Kosova, Albanije in dela 
Makedonije.

Danes je v Skupini JUB več kakor 450 zaposlenih, od tega že 
skoraj polovica zunaj Slovenije. V letu 2008 je Skupina JUB 
ustvarila za več kot 83 milijonov evrov prodaje. Več kot 75 
odstotkov prodaje Skupina JUB ustvari na trgih zunaj Slovenije.

V majhni državi, kot je Slovenija, bi brez preboja preko državnih 
meja težje dosegali prednosti, ki jih prinaša ekonomija obsega, 
ter obdržali učinkovitost in konkurenčnost. Kakor koli že, s 

procesom internacionalizacije si JUB ustvarja priložnosti in 
nabira izkušnje, ki jih v lokalnem okolju ne more.

Kljub veliki razpetosti med trgi pa je JUB-ova največja prednost 
prav ta, da smo zaradi svoje »majhnosti« dovolj fleksibilni in 
vpeti v lokalno okolje. Vodilo uspešne prodaje sta negovanje 
dolgoročnih partnerskih odnosov s kupci ter vlaganje v razvoj 
in znanje zaposlenih. V letu 2008 je JUB pridobil naziv »top 
transnacionalno podjetje«, ki je posebno priznanje za rast v 
mednarodnem prostoru.

Izzivi za prihodnost
Pomembna izziva za prihodnost JUB-a sta nadaljnja rast 
in razvoj. Dolgoročno ju lahko povečujemo le z močno 
zavezanostjo celovitemu in nenehnemu razvoju inovativnih 
rešitev na ravni izdelkov in storitev, s partnerskim sodelovanjem 

z najboljšimi dobavitelji ter z ohranjanjem zadovoljstva 
naših kupcev. Pomembno je tudi nenehno povečevanje 
učinkovitosti, ki jo dosežemo z izboljšavami, racionalizacijo in 
avtomatizacijo vseh procesov. Za uspešno poslovanje sta nujni 
tudi negovanje dolgoročnih partnerskih odnosov s kupci ter 
vlaganje v razvoj in znanje zaposlenih. 

V letu 2008 smo v okviru JUB-a ustanovili tehnološko-razvojni 
center, katerega poslanstvo je ustvarjati inovativne ter okolju 
prijazne tehnologije na področju gradbene kemije. S tem 
želimo spodbujati razvoj in ustvarjati inovativno okolje, ki bosta 
celotni Skupini Jub ter vsem partnerjem omogočala večji in 
boljši dostop do znanja, novih tehnologij in drugih storitev 
za lasten razvoj in rast. Poleg obsežnega programa izdelkov 
vidimo našo prihodnost tudi v razvoju raznovrstnih storitev za 
naše uporabnike, ki lajšajo odločitev in uporabo naših izdelkov.

države, kjer JUB prodaja svoje izdelkedržave, kjer ima JUB  odvisne družbe

Kako dobro nas poznate?“Vprašali so me, kaj menim o recesiji. Razmislil 
sem o tem in se odločil, da v njej ne želim 
sodelovati.”

Sam Walton

Začetek leta sta svet zaznamovali finančna in gospodarska 
kriza, ki jima bosta skoraj nujno sledili recesija in upočasnjena 
gospodarska rast. Razmere na trgih so negotove in napovedi 
bolj ali manj pesimistične. Dejstvo je, da se krizi ne moremo 
izogniti, pa čeprav potihem upamo, da bodo posledice v ju-
govzhodni regiji nekoliko manjše kot v velikih državah.

Podjetja, ki v času krize opustijo vse trženjske in razvojne ak-
tivnosti, s katerimi omejijo stroške, ubirajo tvegano pot. Kriza 
mora biti čas za povečano vlaganje v razvoj trga ter iskanje 
priložnosti za razvoj in notranje spremembe v podjetju. 

V JUB-u se zavedamo, da je tudi pred nami težko leto, a vendar 
gledamo naprej z optimizmom in voljo, da krizo v kar največji 
meri izkoristimo sebi v prid. Priložnosti vidimo na eni strani 
v iskanju notranjih rezerv, v racionalizaciji in optimizaciji vseh 
procesov pa tudi v prilagodljivosti, s katero smo v preteklosti 
že reševali čez noč spremenjene razmere na trgu. 

Na drugi strani vidimo pomemben prispevek v povečanih ra-
zvojnih aktivnosti, predvsem v razvoju inovativnih izdelkov in 
storitev, ki jih zahtevajo čas in razmere, v katerih živimo. In ne 
nazadnje, kriza je priložnost za medsebojno povezovanje in 
iskanje skupnih poti. Zato želimo ravno v teh časih še okrepiti 
in utrditi sodelovanje z našimi neposrednimi kupci in poslov-
nimi partnerji ter s končnimi uporabniki naših izdelkov. 

Tudi zato je pred vami prva izdaja JUB-ovega Magazina. Ideja, 
ki se je porajala že davno pred krizo, je obrodila sadove ravno 
v času, ko je medsebojna komunikacija še kako pomembna.

JUB Magazin je prvenstveno namenjen vsem vam, ki ste kakor 
koli povezani z JUB-om ali panogo, v kateri je JUB prisoten, 
najsi je to ljubiteljsko ali poklicno. Njegov namen je, da infor-
mira, diskutira, izobražuje in zabava. Zbrali smo teme, ki bodo, 
upamo, pritegnile vašo pozornost. Ker želimo, da bo JUB Ma-
gazin zaživel in resnično uresničil svoje poslanstvo, so vaši 
komentarji, predlogi in kritike vedno dobrodošli in zaželeni. 
Pišite nam: jubmagazin@jub.si

Štefan Hoyer, predsednik Uprave

JUB, Kemična industrija, d.o.o, član Skupine JUB, Dol pri Ljubljani 28, 1262, 
Dol pri Ljubljani. Za morebitne napake se opravičujemo. Marec 2009.
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aktualno

V začetku leta je naša korporativna znamka 
JUB prejela priznanje Superbrands. S prejetjem 
tega statusa smo se uvrstili med najprestižnejše 
blagovne znamke v Sloveniji.

Mednarodna organizacija Superbrands, globalna avtoriteta na 
področju brandinga, je prisotna v 73 državah sveta, v Sloveniji 
pa aktivno deluje od leta 2007. Cilj podeljevanja statusa Su-
perbrands je identificirati blagovne znamke, ki uporabnikom 
nudijo funkcionalne in emocionalne prednosti, in to učinkovi-
teje kot konkurenčne znamke.

Ključni kriteriji pri ocenjevanju so kakovost, zanesljivost, emo-
cionalni naboj in drugačnost blagovne znamke. Seznam fi-
nalistov, ki je obsegal 770 blagovnih znamk, je sestavljen na 
podlagi številnih raziskav neodvisnih agencij za raziskave trga 
– Gfk, AC Nielsen in PGM.

Glasovanje je opravil strokovni svet, ki šteje 53 članov in ga 
sestavljajo priznani strokovnjaki s področja marketinga ter 
predstavniki akademske skupnosti, strokovnih združenj in 
medijev. 

JUB je že tradicionalen razstavljavec na sejmu DOM v Ljublja-
ni. Letos je sejem potekal od 3. do 8. marca in zabeležil velik 
obisk.

Kot vsa leta smo se predstavili s celovito ponudbo izdelkov, 
še posebej pa smo poudarili naše notranje in zunanje barve, 
omete in fasadne sisteme. S samo postavitvijo sejemskega 
prostora smo izpostavili 40. obletnico blagovne znamke JU-
POL ter predstavili tudi Jub Design Studio, v okviru katerega 
je vse dni sejma obiskovalcem svetoval naš arhitekt. Veliko 
zanimanje obiskovalcev so pritegnile zanimive demonstracije 
pravilnega nanašanja barv in izdelkov za dekorativno obdela-
vo prostorov, predvsem Marmorin, Artcolor in Jubosil Antik.

Sekcija slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije je 6. in 7. februarja 2009 v Moravskih Toplicah organizirala 
6. srečanje slikopleskarjev. 

Srečanje je poleg druženja omogočilo predvsem dodatno iz-
obraževanje in informiranje o aktualnih dogajanjih, povezanih 
z opravljanjem slikopleskarske dejavnosti. JUB kot pokrovitelj 
srečanja je pripravil tudi zanimivo predavanje; barve malo 
drugače je predstavila Martina Jerman, razvojna inženirka v 
Tehnološko razvojnem centru JUB.

Blagovna znamka JUB je prejela status 
SUPERBRANDS

Sejem DOM

Srečanje slikopleskarjev

Že dobro desetletje JUB predstavlja svoje 
izdelke na sejmih svetovnega formata: tokrat 
smo od 12. do 17. januarja sodelovali na sejmu 
BAU 2009 v Münchnu. 

Kljub pesimistični naravnanosti medijev do finančne in go-
spodarske krize je ta sejem presegel vse dosedanje rekorde: 
211.000 obiskovalcev iz 151 držav in 1.942 razstavljavcev iz 42 
držav (Slovenija na petem mestu!). Ne samo, da je bil prostor 
v vseh 16 (!) dvoranah izkoriščen do zadnjega kotička (več kot 
180.000 m2), na sejmu se je trlo obiskovalcev.

Najbolj zastopani temi letošnjega sejma sta bili ‘’prihodnost 
gradnje’’ ter ‘’modernizacija in renovacija’’. Veliko pozornost 
so razstavljavci namenili predvsem materialom za energijsko 
varčno gradnjo ter predstavitvam številnih pobud in dejavno-
sti v okviru saniranja, prenavljanja in moderniziranja stavb. 

V tem segmentu je zagotovo prihodnost, saj se bo vedno več 
gospodinjstev pa tudi večjih investitorjev odločalo dolgoroč-
no racionalno in bodo vlagali v vzdržljivejše in varčnejše fasa-
dne toplotnoizolacijske sisteme.

Slabša je bila zastopanost proizvajalcev barv, saj je sejem po 
vsebini usmerjen predvsem v zaključna dela v gradbeništvu. 
Na našem razstavnem prostoru je veliko pozornost požela 
multimedijska predstavitev Jub Design Studia, tako med stro-
kovno kot med laično javnostjo. 

BAU 2009 v Münchnu:  
niti sledi kriznega razpoloženja

20082008

Barve Jupol Junior so najmlajši član v družini JUPOL. Na voljo 
je šest pastelnih odtenkov: rumena, oranžna, zelena, roza, 
modra in vijolična. Jupol Junior je zdravju prijazna visoko 
pokrivna notranja barva, ki omogoča čiščenje sten z vlažno 
krpo. Izdelek odlikujeta priročnost (pakiranje v 2,5-litrski 
embalaži) in enostavnost uporabe (zadostuje enkraten nanos). 
Z izbiro katerega koli od odtenkov barve Jupol Junior v prostor 
pričarate pravo otroško razpoloženje.

Da bi še bolj popestrili ponudbo izdelkov, namenjenih 
otrokom, smo pripravili nalepke in bordure Jub Dekor. Izbirate 
lahko med paleto klasičnih motivov, še najbolj pa bo otroke 
in tudi odrasle razveselil Bojan, ki je postal zaščitni znak barv 
Jupol Junior. Bojan je risani junak slovenske risanke izpred 30 
let, katerega avtor je zagrebški ilustrator Pavao Štalter. 

Jupol Junior – idealne 
barve za otroške sobe!
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aktualno

Rojstvo blagovne znamke JUPOL sega tja v leto 
1969 in v letošnjem letu praznuje zavidljivih 40 
let. Poleg drugih proizvodnih programov, ki jih 
JUB izdeluje, so ravno barve tiste, ki so stalnica 
skozi celotno njegovo zgodovino.

Izdelek je bil rezultat zamisli, da bi naredili zdravju prijazno, 
pripravljeno disperzijsko zidno barvo, ki bi bila za razliko od 
dotedanjih barv (na primer široko uporabljanega apnenega 
beleža ali vodotopnih suhih barv, ki jih je bilo mogoče s stene 
zlahka »obrisati«) na eni strani odporna proti suhemu drgnje-
nju, na drugi strani pa dovolj paroprepustna, da bi stene lahko 
»dihale« (za razliko od takrat novejših barv, ki so bile narejene 
na smolnatih vezivih). 

Od svojega rojstva dalje je JUPOL s svojo kakovostjo hitro za-
čel povečevati svoj pomen ter kmalu postal najpomembnejši 
in najbolj znan izdelek JUB-a. V Sloveniji ima JUPOL nekaj več 
kakor 70-odstotni tržni delež. Moč blagovne znamke JUPOL 
je ponekod tako prisotna, da njeno ime uporabljajo kot splo-
šno ime za notranje barve. Ta prisotnost je velika predvsem na 
trgih nekdanje Jugoslavije, kjer je JUPOL ena od najpomemb-
nejših, najprepoznavnejših in najbolj cenjenih blagovnih 

znamk v panogi. Danes je JUPOL blagovna znamka svetov-
nega merila, na kar kaže podatek, da ga kljub hudi globalni 
konkurenci skoraj tri četrtine izvozimo v več kot 20 evropskih 
držav. V letu 2008 smo proizvedli kar 63 tisoč ton izdelkov pod 
blagovno znamko JUPOL.

V svojem 40-letnem razvoju je JUPOL doživel veliko izboljšav 
in ob sebi razvil družino, ki danes šteje že devet članov: JUPOL 
GOLD, JUPOL BRILJANT, JUPOL LATEX, JUPOL CITRO, JUPOL 
KONCENTRAT, JUPOL RUSTIKAL in JUPOL SILIKAT, prilagoje-
nih različnim uporabnikom. Vse barve iz družine JUPOL so na 
vodni osnovi ter zdravju in okolju prijazne. Najmlajša člana v 
segmentu notranjih zidnih barv sta JUPOL TREND in JUPOL 
JUNIOR, pripravljena v različnih barvnih odtenkih in namenje-
na predvsem tistim, ki si želijo hitro in enostavno polepšati 
notranje prostore.

Zvesti spremljevalec JUPOL-a, ki ga tudi moramo omeniti, je 
bil vsa leta DIPI – niansirno sredstvo, ki je desetletja omogoča-
lo ročno niansiranje številnih pastelnih tonov in je zelo prilju-
bljeno še danes. Razvoj niansiranja in nove tehnologije danes 
omogočajo, da lahko izdelke družine JUPOL naročite v skoraj 
3000 različnih odtenkih v več kot 900 mešalnih centrih JUMIX 
po vsem svetu. 

Jupol praznuje!
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Blagovna znamka JUPOL je v letu 2008 
prejela priznanje “Trusted brand” in sodi med 
blagovne znamke, ki med kupci v Sloveniji 
uživajo največje zaupanje.

Raziskava »trusted brand«  poteka pod okriljem revije »Reader's 
digest« v 18 državah po vsej Evropi že osem let. V Sloveniji so 
lani pod okriljem Mladinske knjige raziskavo izvedli drugič, in 
sicer v skoraj 40 različnih kategorijah. Raziskavo je podprl tudi 
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, za njeno 
strokovnost pa je poskrbel inštitut za raziskavo trga in medijev 
Mediana.
Ključni namen raziskave je odkriti, katerim blagovnim 
znamkam potrošniki najbolj zaupajo. Pri ocenjevanju sta bila 
najpomembnejša dva kriterija: kakovost in osebna izkušnja z 
izdelki.

Rezultati so nas razveselili, ne pa tudi presenetili. Raziskava, 
izvedena v sodelovanju z agencijo AC Nielsen v Sloveniji, je 

pokazala, da kar 99 odstotkov vprašanih pozna blagovno 
znamko JUPOL, z njo pa ima izkušnje več kakor 70 odstotkov 
vprašanih. JUPOL velja za okolju prijazno barvo, ki je enostavna 
za nanašanje in čiščenje ter jo odlikuje odlična prekrivnost, 
kar pa so tudi ključne lastnosti barv, ki štejejo pri odločitvi za 
nakup.

JUPOL prejel priznanje “Trusted brand”
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Pogovarjali smo se z gospo Judit Szilvásy, diplomirano 
inženirko, mojstrico feng shuija, ki živi in dela v Budimpešti. 
Pravi, da lahko barve uporabljamo zavestno, da bi dosegli 
določen cilj. Z barvami lahko izrazimo svojo željo po uspehu, 
okrevanju, dobri partnerski zvezi, lahkem učenju itd. Na 
drugi strani pa barve vplivajo na naša čustva. Nekatere 
barve nas lahko dražijo (rdeča), druge nas pomirjajo in nam 
vlivajo upanje (zelena) ali pa v nas spodbudijo občutek 
enkratnosti in minevanja (črna). Odkrila nam je, kakšne 
lastnosti imajo odtenki, ki jih imamo v barvni karti Jupol 
Trend, in kako jih lahko najbolje izkoristimo sebi v prid. 
Te informacije so zagotovo dobrodošle tudi trgovcem 
in izvajalcem, ki jih stranke velikokrat vprašajo za nasvet. 
 
Ognjena – rdeča ali oranžna
Srečni barvi. Obe zajemata srečo, toploto ognja, moč in slavo. 
Sta močni barvi in vira energije, poganjajoči, odbijata zlo. 

Cherry v predprostoru seva prijetno, veselo vzdušje, in ko 
pridemo domov, se že takoj napolnimo z optimizmom. Za 
mlade pare predlagamo v spalnici Cherry in Marelico (Apricot), 
ki krepita partnersko zvezo. V jedilnici takih barv pa smo lahko 
prepričani, da bomo v hrani uživali in jedli z dobrim tekom. 

Rumena
Rumena in zlata sta barvi oblasti, vladarjev. Cesarji so se oblekli 
v zlato rumeno in si dali izvesti zlato rumene zmaje na svoje 
obleke. Cesar je simboliziral zvezo med nebesi in zemljo. 

 
Rumena barva je umirjajoča, pomeni modrost, ki izhaja iz 
preteklosti. Je barva mislecev, na primer Konfucija, in pomaga 
pri vzdrževanju stikov z družbo. Človeka zaprte narave naredi 
bolj odprtega. Zato je odlična barva za dnevne in družabne 
prostore.

Bela – kokos 
Bela barva je v Evropi barva čistosti. Je izredno elegantna, 
poveča prostore. Po načelih feng shuija je strop vedno 
prebarvan s svetlo barvo, z belo. Pred belimi stenami prideta 
lepota in oblika pohištva še bolj do izraza. 

Feng shui je življenjska filozofija, ki gov-
ori o ravnovesju vseh energij in uči, kako to 
ravnovesje vzpostaviti in ohranjati. 

Na področju urejanja doma zavestno upo-
rablja lego, barve, pohištvo in dodatke za 
vzpostavljanje ravnovesja bivanja. Po filozo-
fiji feng shui barve močno vplivajo na naše 
življenje, zato je njihov izbor še kako pomem-
ben.

Zelena
Spodbuja optimizem in navdušenje. Odtenki zelene različno 
vplivajo na naše počutje. Olivno zelena napravi vzdušje 
mirnejše, zato je primerna za spalnico, jedilnico, kjer se 
človek napolni in regenerira. Po dobrem spanju v zeleni 
spalnici postanemo nov človek, v zeleni jedilnici pa lahko v 
spomladanskem vzdušju uživamo v hrani. 

Kivi zelena je sveža, deluje mladostno in je primernejša za 
vzdušje dnevne sobe, kopalnice, ker vsebuje rumeno.

Morsko modra
Barva miru, upanja, svežine. Barva vode je srečnejša kot sama 
modra, saj nas zelena, ki jo vsebuje, zbližuje z naravo. Če v 
prostoru uporabimo le to barvo, deluje nekoliko hladneje, 
a si jo kljub temu mnogi izberejo za barvo spalnice. Če jo 
kombiniramo z dodatki v roza ali magenti (blazina, odeja, slike, 
senčnik svetilke), lahko v stanovanju dosežemo prav prijetno 
toplo vzdušje. 

Sedaj sta v barvni paleti Jupol Trend dva nova 
trendovska odtenka: 

Rdeče grozdje

Elegantna vijolično rdeča je barva ognja. Izžareva energijo 
in navdih. Če jo uporabimo v spalnici, jo priporočam 
mladoporočencem. V dnevni sobi lahko zelo poživi prostor. 
Rdeča barva nam pomaga pri doseganju uspehov, saj razgiba 
našo domišljijo in nas napolni z živahnostjo. V jedilnici 
nam barva rdečega grozdja pričara prijetno vzdušje za 
dolge pogovore, v manjših prostorih pa naj bo zaradi svoje 
intenzivnosti bolj dodatek, na eni steni.
 
Čokolada

Čokoladno rjava je barva stalnosti. Dandanes je med najbolj 
modnimi odtenki na stenah. Presenetljiva in nevsakdanja 
obenem bi lahko rekli. Priporočam jo mladim in starejšim, 
predvsem tistim, ki imajo radi naravo, stabilnost in mir. V 
spalnici ali dnevni sobi pričara prijetno umirjeno vzdušje.

Barve in umetnost življenja

barve spremenijo dom
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Izolacijske plošče za izolacijo fasadnega pod-
stavka (cokla)

V področje zunanjega zidu pod terenom vgrajujemo posebne 
perimeter plošče, to so plošče proizvedene v kalupu in iz posebne 
vodoodbojne surovine. Opravljajo funkcijo mehanske zaščite 
hidroizolacije in toplotne zaščite stavbe. Podobne lastnosti 
pričakujemo tudi od plošč namenjenih podstavku ali coklu 
fasad. Za te namene uporabljamo posebne stiroporne plošče 
JUBIZOL EPS STRONG. Plošče so zelene barve, na površini pa 
imajo rebrast raster. Izdelane so v pravokotni obliki, standardnih 
debelin od 20 do 200 mm, v velikosti 0,5 x 1m. Plošče JUBIZOL 
EPS STRONG ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi. 

V letošnji sezoni bo na trgu nova paleta kulirplastov - 8 barvnih 
odtenkov, granulacije 3.0 mm, ki daje celotni strukturi bolj 
hrapav izgled. Način vgradnje je popolnoma enak kot pri gra-

nulaciji 2.0, faza priprave pa je nekoliko drugačna. Pomembno 
je, da kulirplast premešamo samo ročno in ne z električnim 
mešalom, da se material ne speni.

Kodna označba po SIST EN 13163:
EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-
TR150-WL(T)2

Izdelano in kontrolirano v skladu s standardom SIST EN 13163
Ognjeodpornost: Evrorazred E (po standardu SIST EN 13501-1)

»Zidne površine v kuhinji (lovski sobi, vinski 
kleti) bi rad obdelal tako, da bi dajale vtis, da 
so stare vsaj petdeset, sto ali celo več let. Kaj 
mi lahko svetujete?« To je eno izmed pogosto 
zastavljenih vprašanj svetovalcu na naši 
brezplačni telefonski številki.

Kaj lahko ponudimo?
Kar dosti. Vse pa se vrti okrog polprosojne silikatne barve 
JUBOSIL ANTIK in želenemu videzu primerne priprave zidne 
podlage.

Najenostavnejše rešitve
Če so zidne površine že grobo ali fino ometane, jim lahko 
dopadljiv videz vdahnemo kar neposredno z barvanjem, 
pri čemer JUBOSIL ANTIK nanje nanesemo v kar se da 
neenakomerni debelini. Barvo lahko nanašamo s čopičem, 
pleskarskim valjčkom, krpo, gobo ali kakšnim drugim 
pripomočkom v enem, dveh ali več slojih. Če je dosežena 
lisavost premajhna, jo lahko povečamo tako, da mokro 
površino na posameznih mestih neenakomerno intenzivno 
obrišemo z bombažno, laneno ali sintetično krpo. 

Za vse sloje lahko uporabimo barvo v istem odtenku, lahko 
pa kombiniramo tudi nanose različnih tonov. Ustrezno patino 
obdelane površine dosežemo, če za zadnji sloj ali zadnja dva 
sloja uporabimo barvo v enem izmed sivih odtenkov.
Na podoben način lahko obdelamo tudi že prebarvane zidne 
ploskve. Z njih najprej odstranimo vse slabo oprijete stare ali 
v vodi hitro razmočljive barvne nanose, očiščeno površino pa 
enkrat ali dvakrat premažemo z JUBOSILOM EX. Nanašamo ga 
s čopičem, tako da dobimo bolj ali manj hrapavo površino, 
ki ji še posebej zanimiv videz poudarjajo mikrovlakna in fino 
zrnato peščeno polnilo. 
Na tako pripravljeno podlago JUBOSIL ANTIK nanašamo na že 
zgoraj opisani način.

Obdelava fino ometanih zidnih površin z zaribanimi 
ali glajenimi silikatnimi ometi
Na fino obdelane zidne površine lahko najprej nanesemo enega 
izmed tankoslojnih silikatnih ometov. Dekorativnejši videz 
bomo dosegli z zaribanimi ometi z zrnavostjo 2,0 ali 2,5 mm, 
priporočam pa krožno zaribavanje s trdo plastično gladilko, ki 
obdelani površini da značilen črvičast videz. Nanos enega ali več 
slojev JUBOSILA ANTIK na tako pripravljeno zidno podlago ob 
hkratnem odstranjevanju odvečne količine barve s krpo daje prav 
svojevrsten videz. Debelejši in zato temnejši ostanki nanesene 
barve v brazdah dekorativnega ometa so zanimiva posebnost.

Obdelava fino ali grobo ometanih površin z
DEKORALOM
Fino ali grobo ometane zidne površine lahko pred nanosom 
barve JUBOSIL ANTIK obdelamo z DEKORALOM. Tega lahko 
nanesemo tudi v več kot 10 mm debelem sloju in mu površino 
do želenega videza strukturiramo z različnimi orodji – najbolje 
kar z gladilko, s katero smo ga nanašali, ali s pleskarsko lopatico, 
penastim pleskarskim valjčkom, z reliefnimi pleskarskimi 
valjčki, tudi kar z roko. V mokrem dosežena struktura obstane 
tudi v fazi utrjevanja ometa in je za JUBOSIL ANTIK skoraj 
idealna podlaga, na kateri primerno neenakomeren nanos 
barve dosežemo že z minimalnim trudom.

Obdelava fino ali grobo ometanih površin z
NIVELINOM D
Pred nanosom barve JUBOSIL ANTIK lahko grobo ali fino 
ometane zidne površine obdelamo tudi z NIVELINOM D. Napol 
otrdel sloj izravnalne mase lahko pred barvanjem zgladimo, 
lahko pa se zadovoljimo tudi z neenakomerno reliefno površino, 
kakršna ostane po razvlačenju. Zaradi dokaj slabe vodovpojnosti 
otrdelega nanosa lahko JUBOSIL ANTIK nanašamo le v zelo 
tankih slojih, kar obdelavi zagotavlja visoko stopnjo prosojnosti 
in sorazmerno majhno lisavost.

Dodatni dekorativni učinki
Na opisane načine obdelane zidne površine lahko okrasimo 
z enobarvnimi ali večbarvnimi bordurami, pri čemer pazljivo 
izbiramo tako motive kot barve. Agresivne kombinacije lahko 
solidno in dopadljivo pobarvano površino spremenijo v 
neprebavljivo kičasto poslikavo. Zanimiv dekorativen učinek 
lahko obdelanim zidnim ploskvam zagotovijo tudi opeke in 
kamni, ki bolj ali manj štrlijo iz zidne »ravnine« in z maltnimi 
oblogami in barvo niso prekriti. Opozarjam pa, da s količino 
takih vključkov ne gre pretiravati.

Albin Tornič, svetovalec za aplikativni razvoj

Jubizol EPS strong 

Kulirplast 3.0

Jubosil antik

predstavljamo izdelke

odtenek: 545 odtenek: 565 odtenek: 570 odtenek: 590

odtenek: 510 odtenek: 515 odtenek: 535 odtenek: 540
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Želje in zahteve investitorjev in projektantov
Moderna fasadna arhitektura čistih in gladkih linij ter kot ogle-
dalo ravnih ploskev se vse bolj uveljavlja tudi v blokovni in 
individualni stanovanjski gradnji. Zahtevan estetski videz fa-
sadnih površin zlahka dosežemo s prezračevanimi fasadnimi 
sistemi, v katerih lahko za zunanjo – sekundarno fasado izbi-
ramo med široko ponudbo oblog iz naravnega ali umetnega 
kamna, stekla in drugih materialov, vendar so v večini prime-
rov za stanovanjsko gradnjo predragi. 

omet, ki ponavadi ni mikroarmiran, ni debelejši od 3 mm), se 
v tem primeru niso pojavile. Z natančnejšimi merjenji smo 
pozneje ugotovili, da je bila površina fasadne obloge tudi v 
tem primeru razpokana, vendar je bilo razpok bistveno več, 
njihova širina pa temu ustrezno bistveno manjša. Ugodnejše 
razmere so posledica mikroarmature – vlaken v lepilni malti 
Jubizol in so zagotovilo za funkcioniranje sistema v eksploata-
cijskih pogojih brez bojazni, da bi se vidne in moteče lasaste 
razpoke pojavile že kratek čas po glajenju. Naše ugotovitve so 
potrdile tudi naknadne analize, opravljene v neodvisnih znan-
stvenoraziskovalnih ustanovah doma in v tujini, ki smo jih za-
ključili s pridobitvijo evropskega tehničnega soglasja za tako 
zaključno obdelavo za fasadne sisteme na toplotnoizolacijskih 
oblogah iz ekspandiranega polistirena ter trdih plošč in lamel 
iz mineralne volne. Lahko se pohvalimo, da smo med redkimi 
ponudniki fasadnih kontaktnih toplotnoizolacijskih sistemov, 
v katerih je ob klasični zaključni obdelavi s tankoslojnimi – 
hrapavimi – dekorativnimi ometi ponujena tudi alternativna 
rešitev glajenja površine fasadne obloge. 

Posebnosti pri izvedbi sistema
Izolacijsko oblogo prilepimo na enak način, kot če bi za zaključ-
ni sloj predvideli vgradnjo enega izmed tankoslojnih dekora-
tivnih ometov. Za lepljenje obloge iz stiropornih plošč lahko 
uporabimo LEPILO JUBIZOL, LEPILNO MALTO EPS ali LEPILNO 
MALTO JUBIZOL, za lepljenje trdih plošč in lamel iz mineralne 
volne pa LEPILO JUBIZOL ali LEPILNO MALTO JUBIZOL. Tudi v 
primerih, ko obloge sicer ne bi bilo treba dodatno zasidrati, 
dodatno sidranje izvedemo s 6 do 8 dvodelnimi plastičnimi 
razcepnimi sidri po m2 fasadne obloge. 

Ne glede na vrsto izolacijske obloge naj bo debelina osnovnega 
ometa najmanj 4 mm, še bolje pa 5 do 6 mm. Za izdelavo osnov-
nega ometa je primerna le LEPILNA MALTA JUBIZOL. Priporoča-
mo nanos v treh slojih: s prvim v debelini približno 2 mm površino 
izolacijske obloge grobo izravnamo, drugi, prav tako približno 2 
mm debel sloj, armiramo s plastificirano stekleno mrežico (pripo-
ročamo mrežico z maso 160 g/m2), s tretjim slojem v debelini pri-
bližno 1 mm pa površino osnovnega ometa čimbolj izravnamo.

Na suh osnovni omet vgradimo 2 do 3 mm debel sloj NIVE-
LINA D, ki ga takoj, ko spremeni barvo, strojno obrusimo. Z 
brušenjem ne odlašamo, saj trdnost NIVELINA D v ugodnih 
pogojih v nekaj dneh precej naraste, zaradi česar imamo lahko 
pri obdelavi kar nekaj težav. 

Po tednu dni sledita nanos osnovnega premaza, najbolje z 
vodo razredčenega JUKOLA ali z vodo razredčenega JUBOSILA 
G, in barvanje. Barvo izbiramo med dobro vodoodbojnimi sili-

Projektanti in investitorji zato v zadnjem času vse pogosteje 
postavljajo zahteve po bistveno cenejših kontaktnih fasa-
dnih toplotnoizolacijskih sistemih, ki pa bi se po videzu in 
funkcionalnih lastnostih prej opisanim izvedbam, ki sicer 
prevladujejo v arhitekturi poslovnih in javnih zgradb, čim-
bolj približali. 

Nekaj splošnih »resnic«
Kontaktne fasadne toplotnoizolacijske sisteme po pravilu sicer 
zaključujemo z razbrazdanimi ali kako drugače bolj ali manj 
hrapavimi dekorativnimi ometi. Na ta način uspešno prikri-
jemo estetsko sporne lasaste razpoke, ki se v osnovnem in 
dekorativnem ometu v času eksploatacije sistema pojavijo 
zaradi toplotnih in drugih napetosti v zunanjih slojih fasadne-
ga sistema. Te na hrapavi površini zaključnega sloja s prostim 
očesom praktično niso opazne in v začetnem obdobju ek-
sploatacije – po prvih petnajstih do dvajsetih letih – za fasado 
ne predstavljajo ne estetske ne kake druge anomalije. Prav na-
sprotno lahko trdimo za zglajene fasadne površine, na katerih 
so kmalu po izgradnji fasadnega sistema, to je še pred tem, ko 
vodoodbojnost zaključnih plasti pade pod mejo, ki v sistem 
omogoča »kapilarni« vstop padavinske vode, že najtanjše raz-
poke preveč vidne. Čeprav fasadnemu sistemu zato ne grozi 
kakšna huda škoda, je anomalija z estetskega vidika povsem 
nesprejemljiva. Rešitve za nakazani problem žal dolgo nismo 
našli.

Osnovni omet iz LEPILNE MALTE JUBIZOL smo ode-
belili in ga zgladili z NIVELINOM D
Kmalu potem, ko smo v JUB-ovem fasadnem toplotnoizo-
lacijskem sistemu Jubizol dvokomponentni Stironol (zdaj 
Akrinol Forte), ki smo ga uporabljali tako za lepljenje toplo-
tnoizolacijske obloge iz stiropornih plošč kot za izdelavo 
osnovnega ometa v tem sistemu, zamenjali z univerzalno 
mikroarmirano lepilno malto Jubizol, se je porodila ideja, da 
bi morda lahko v takem sistemu za zaključni sloj ponudili 
namesto tankoslojnih hrapavih dekorativnih ometov tudi kaj 
drugega in drugačnega. 

S preizkusi in testiranji na vzorcih, ki smo jih pospešeno starali 
v klimatskih komorah, smo dokazali, da ustrezno odebeljen 
osnovni omet iz lepilne malte Jubizol (na 4 mm ali več) ob 
pravilni legi armature – plastificirane steklene mrežice omo-
goča tudi gladko obdelavo fasadne površine. Presenetljivo 
dobre rezultate smo beležili, če smo za glajenje površine fasa-
dnega toplotnoizolacijskega sistema uporabili Nivelin D. 

Lasaste razpoke, kakršne smo po pospešenem staranju ve-
dno zabeležili na klasičnih kontaktnih sistemih (v teh osnovni 

konskimi in akrilnimi fasadnimi premazi, kot so REVITALCOLOR 
SILIKON, JUBOSIL F in REVITALCOLOR AG, ki jih obvezno nane-
semo vsaj v dveh slojih. Izbiramo odtenke s svetlostjo Y > 25, 
čeprav menimo, da sta LEPILNA MALTA JUBIZOL in NIVELIN D 
tako kakovostna izdelka, da najbrž omogočata izbiro tudi med 
temnejšimi toni. Prepričani smo, da bomo to lahko že v dobrem 
letu potrdili s preiskavami in meritvami na testnih površinah na 
fasadnem poligonu in v klimatskih komorah našega novega 
tehnološko-raziskovalnega centra. Držimo pesti, da bo tako.

Novi izzivi
Namesto strojnega brušenja lahko za obdelavo NIVELINA D, 
ki smo ga nanesli na osnovni omet fasadnega toplotnoizola-
cijskega sistema, izberemo kak drug način, na primer klasič-
no zidarsko zaribavanje napol otrdelega nanosa s stiroporno, 
leseno ali plastično gladilko. V tem primeru fasadni površini 
namesto modernih ostrih in gladkih potez vdahnemo nekaj 
mehkobe, ki jo lahko dopadljivo nadgradimo s patino in arha-
ično lisavostjo fasadne barve JUBOSIL ANTIK. To je pa že druga 
zgodba, naj ostane za prihodnjič.

Albin Tornič, svetovalec za aplikativni razvoj

Gladka Jubizol fasada

Zanimivosti iz Anglije

Ali ste vedeli, da:
•	 	kot	zaključni	sloj	na	fasadi	najpogosteje	

uporabljajo omet, ki ga pri nas poznamo pod 
imenom »pran kulir« – debeloslojen cementni ali 
apnenocementni omet, v katerega kot dekorativen 
sloj namesto marmornega granulata »namečejo«  
in »vtisnejo« bolj ali manj grob prodec?

•	 	šele	v	zadnjih	letih	spoznavajo	tankoslojne	
zaključne disperzijske omete za fasado?

•	 	se	šele	zdaj	navajajo	na	niansirane	zaključne	
omete?

•	 		ima	tudi	JUB	svoje	niansirne	postaje	sistema	
JUMIX?

•	 		je	50	odstotkov	toplotno	izoliranih	fasad	
prezračevanih?

•	 		je	JUB	v	fazi	pridobivanja	certifikata	za	prezračevan	
toplotno izoliran fasadni sistem, ki je uporaben 
predvsem v objektih »lahke gradnje« (klasični 
masivni zidovi so nadomeščeni z lahkimi lesenimi  
ali jeklenimi nosilnimi konstrukcijami)? 
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Barve so močno izrazno sredstvo pri ustvarjanju bivalnega 
prostora ter lahko dramatično spremenijo njegov videz in 
dinamiko življenja v njem. Prav zaradi različnega dojemanja 
barv na eni strani in velike možnosti izbire na drugi je odlo-
čitev uporabnikov za pravi odtenek, najsi gre za notranje pro-
store, še pogosteje pa za fasado, velikokrat težka. 

V JUB-u že vrsto let ponujamo storitev – izdelavo barvne štu-
dije po naročilu, za katero se odločajo tako tisti, ki prvič izde-
lujejo fasado, kot tisti, ki jo renovirajo. S trendom uporabe raz-
ličnih in drznejših barvnih odtenkov tako v notranjih prostorih 
kot na fasadah, ki je močno prisoten v zadnjih letih, se je moč-
no povečalo tudi povpraševanje po tovrstnem svetovanju.

Zato smo že v lanskem letu trg ponudili novo storitev – JUB 
Design Studio, ki olajša izbiro barvnih kombinacij. S pomo-
čjo aplikacije, ki je dostopna brezplačno na naši spletni strani 
www.jub.eu, si lahko vsakdo vizualizira izbrane nianse in teks-
ture na tipskih objektih interierja ali eksterierja. 

V letošnjem letu pa smo pripravili še eno novost – sedaj je 
mogoče naročiti barvno študijo po meri kar preko spleta. 
Naročnik lahko v JUB Design Studiu nanaša barve na že na-
risano konstrukcijo, ki jo pripravijo JUB-ovi arhitekti. Barvne 
študije so se izkazale za odlično podporo izvajalcem, saj se 
po tovrstnem svetovanju stranka lažje odloči za nakup fasade. 
V primeru nakupa JUBIZOL fasade stroške za izdelavo barvne 

študije tudi odštejemo od zneska nakupa. Za več informacij se 
obrnite na naše prodajne inženirje.

Marko Vračar, arhitekt svetovalec

Barvna študija
Predstavljamo vam primer barvne študije na montažni hiši 
Marles. Izbrati želimo takšno zasnovo fasade in seveda barvo, 
ki bosta usklajeni z materiali na hiši in z okoljem, v katerem 
se nahaja. Preden se lotimo oblikovanja fasade, moramo te-
meljito premisliti, koliko barv bomo uporabili, kako intenzivne 
bodo in kakšen učinek bi z njimi radi dosegli. Ta hiša je v osno-
vi narejena tako, da je naše delo nekoliko lažje, saj lahko fasado 
oblikujemo na več različnih načinov, na voljo pa imamo tudi 
veliko možnosti pri izbiri barv. Zaradi nevtralne barve strehe, 
oken in vrat lahko fasado oblečemo v nežne pastelne tone ali 

pa se odločimo za intenzivnejše kontrastne barve. Pri prvi in 
drugi varianti barvnih študij smo se odločili za trenutno pre-
cej popularen način oblikovanja, kjer na hiši uporabimo dve 
kontrastni niansi. Prevladujoča barva na fasadi je nežno siva, 
posamezni deli pa so poudarjeni z intenzivnim oranžnim ali 
rumenim odtenkom. Kombinacija dveh kontrastnih tonov na-
redi fasado zanimivo in dinamično. Pri tretji in četrti varianti pa 
smo se odločili za nekoliko tradicionalnejše oblikovanje. Okoli 

oken in vrat smo predvideli obrobe v beli barvi, uporabili pa 
smo tudi vodoravno črto, ki ločuje dve etaži in optično ne-
koliko zniža objekt. Zadnja varianta je podobna prejšnji, le da 
je zgornji del obarvan drugače kot spodnji, kar seveda precej 
vpliva na videz hiše. Obrobe okoli oken, robovi na vogalih, vo-
doravne linije niso vedno primeren dodatek, vendar v našem 
primeru hišo naredijo svežo in prijetno za oko.

Tina Marolt, arhitekt svetovalec

JUB Design Studio postaja nepogrešljiva 
storitev za današnji čas

Predlog 1: rumena - niansa 2062 po barvni karti JUB;  
siva - niansa 1505 po barvni karti  JUB

Predlog 2: oranžna - niansa 5531 po barvni karti JUB;  
siva - niansa 1505 po barvni karti  JUB

1. Hiša Marles JUB Design Studio

Predlog 3: siva - niansa 4642 po barvni karti  JUB, 
obrobe bele

Predlog 4: rumena - niansa 1035 po barvni karti  JUB;  
siva - niansa 4642 po barvni karti  JUB
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jumix

JUMIX – univerzalni niansirni sistem
Niansirni sistem JUMIX je JUB-ova blagovna znamka lastnega 
niansirnega sistema. Sistem nenehno nadgrajujemo in 
prilagajamo željam in potrebam naših uporabnikov. Vsaka 
niansirna postaja omogoča niansiranje široke palete izdelkov 
po barvnih kartah JUB (348 odtenkov) in NCS (1.950 barvnih 
odtenkov) pa tudi po drugih barvnih kartah.

Izdelki, ki jih je mogoče niansirati, vključujejo:
•	 	notranje	zidne	barve,
•	 	fasadne	barve,
•	 	dekorativne	omete,
•	 	premaze	za	les	in	kovino,
•	 	lazure,
•	 	izdelke	za	dekorativno	obdelavo	površin	in
•	 	barve	za	beton.

Dokaz za potrjeno zaupanje je izredna rast mešalnih centrov 
JUMIX. V letu 2009 je v mreži 940 mešalnih centrov na 25 trgih.

Navodila za uporabnike niansirnih postaj 
JUMIX
Glavna sezona za izdelke, ki se niansirajo v sistemu JUMIX, se 
začenja. Zimsko obdobje v večini primerov pomeni tudi manj 
pogosto uporabo dozirnika. 

Da  bi se uporabniki sistema JUMIX izognili morebitnim 
težavam, ki lahko nastanejo zaradi slabo vzdrževanega 
dozirnika, priporočamo nekaj preventivnih ukrepov, ki naj jih 
izvajajo dnevno, tedensko ali mesečno.

Dnevno vzdrževanje:
•	 	Izvlecite	 posodo	 s	 ščetko	 in	 jo	 izpraznite.	 Z	 vodo	 očistite	

ščetko in posodo ponovno napolnite s čisto vodo. 
Neočiščena ščetka, suha posoda in posledično zasušene 
dozirne šobe vodijo do težkih posledic, kot so reklamacije, 
blokirane črpalke, zasušeni zalogovniki s koloranti … in 
seveda neizogibno k velikim stroškom.

•	 	Preglejte	napolnjenost	zalogovnikov	s	koloranti.	Programska	
oprema namreč deluje le na podlagi podatkov, ki jih 
vanjo vnese uporabnik. Preverite ujemanje med nivojem 

Tedensko vzdrževanje:
•	 	Zunanje	 dele,	 na	 primer	 dvižno	 ploščo	 in	 senzor	 za	

embalažo, očistite z vlažno krpo. Po potrebi lahko uporabite 
tudi blago milnico.

•	 	Pri	 stresalnikih	 preglejte	 vreteni	 za	 potisno	 ploščo;	 suha	
vretena podmažite z mastjo, umazanijo pravočasno 
odstranite – omejevalnik potisne sile namreč ob povečanem 
uporu (tudi zasušena barva) prekine pomike plošče in začne 
s stresanjem.

Mesečno vzdrževanje:
•	 	Ob	 primernem	 dnevnem	 in	 tedenskem	 vzdrževanju	 bo	

mesečno vzdrževanje pomenilo le vizualno kontrolo vseh 
ključnih delov dozirnika in stresalnika. Preverite tesnost 
pokrovov zalogovnikov in morebitna politja kolorantov po 
vitalnih delih (jermen za obračanje vrtljive mize) ter očistite 
prah.

Pomembno je, da ob okvari upoštevate navodila proizvajalca. 
Priporočamo pa, da se ob kakršnih koli težavah z opremo 
obrnete na vzdrževalno službo sistema JUMIX – kontaktni 
podatki so navedeni na nalepki, ki mora biti nalepljena na 
vidnem mestu na dozirniku.

Ob tem velja spomniti, da morajo uporabniki sistema JUMIX 
obvezno uporabljati oziroma voditi dnevnik niansiranja. 
Postopek mora postati del rutinske vizualne kontrole barvnega 
odtenka niansiranega izdelka po opravljenem stresanju 
oziroma vmešavanju kolorantov v izdelek. Če barvni odtenek 

kolorantov, ki so v posameznih zalogovnikih, ter nivoji, ki jih 
prikazuje programska oprema. Po potrebi jih korigirajte.

•	 	S	programsko	opremo	zaženite	jutranji	program	s	čiščenjem	
šob. Uporabite lahko tudi funkcijo inteligentnega čiščenja 
šob, ki očisti le manj uporabljane šobe.

V letu 2009 bomo postopoma začeli uvajati novo celostno 
grafično podobo niansirnih postaj (slika), ki naj bi povečala 

prepoznavnost niansirnega sistema JUMIX ter pritegnila 
morebitne kupce s privlačno, živahno in svežo podobo .

izdelka ni ustrezen, operater na niansirni postaji izdelka ne 
sme izdati, o neustreznosti pa mora obvestiti JUB-ovega 
prodajnega predstavnika. Izpolnjen dnevnik niansiranja pa je 
tudi skupaj s predloženim reklamiranim blagom podlaga za 
pristop k reševanju reklamacije.

Vsako mešalno mesto mora biti opremljeno s pripomočki, ki 
stranki olajšajo odločitev (barvne karte, vzorčniki, brošure in 
zloženke izdelkov). Poskrbite, da bodo pred začetkom sezone 
vsi pripomočki na zalogi.

Za vse pripombe, predloge in pobude nam lahko tudi 
pišete na elektronski naslov, namenjen neposredni 
komunikaciji s tistimi, ki krojijo razvoj, vzdrževanje in 
trženje sistema JUMIX:
jumix@jub.eu

Miha Skvarč, produktni vodja za sistem JUMIX

Ali ste vedeli?
•	 	V	letu	2009	bo	na	25	trgih	delovalo	že	940	niansirnih	

postaj s skupno bazo več kakor 30.000 barvnih 
odtenkov.

•	 	Najbolj	oddaljena	niansirna	postaja	je	v	sibirskem	
mestu	 Irkutsk,	 ki	 je	 od	moskovskega	hčerinskega	
podjetja	OOO	JUB	oddaljena	5.040	km	oziroma	od	
Ljubljane kar 6.980 km.

Z niansiranjem korak bližje kupcem
Niansiranje je ekonomičen način izdelave skoraj neomejenega nabora barvnih odtenkov za 
različne vrste izdelkov, s čimer lahko zadovoljimo še tako zahtevne odjemalce. To je sistem, kjer so 
vsi zmagovalci. Kupec zaradi hitre dobave želenega barvnega odtenka in ponovljivosti izdelave, 
izdelovalec pa zaradi majhnih zalog vhodnih polizdelkov in izdelkov ter visoke prilagodljivosti in 
odlične odzivnosti.
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referenceintervju

Krabonja: Gospod Hudelja, najprej bi se vam rad zahvalil za 
vašo pripravljenost na pogovor z nami. Prosim, povejte nam, 
kdaj ste se prvič srečali z JUB-om in našimi izdelki?
Hudelja: Prvič sem se srečal z JUB-om in vašimi izdelki v letu 
1969, ko sem bil še vajenec pri pleskarskem mojstru Alojzu 
Frantarju. Delali smo na objektu osnovne šole Lucijana Seljaka 
v Stražišču pri Kranju. Tam sem se prvič srečal tudi z Jupolom.

Kakšni so vaši vtisi in spomini na preteklo sodelovanje?
S sodelovanjem sem zelo zadovoljen, poznamo se že dolgo 
vrsto let. Kadar koli sem potreboval nasvet ali pomoč, so mi 
bili JUB-ovi ljudje vedno na voljo.

Z našimi izdelki delate že od samega začetka. Pri svojem delu 
ste preizkusili vse konkurenčne proizvode, kaj je torej odločilo, 
da ste vsa ta leta ostali zvesti JUB-u in njegovim izdelkom?
Najpomembnejše lastnosti so stabilna in dobra kakovost JUB-
ovih izdelkov ter tehnična podpora, svetovanje in pomoč pri 
težavah, ki so se pojavljale pri delu na različnih objektih.

Letos praznujemo 40. obletnico blagovne znamke Jupol. Tudi 
vi poznate Jupol že dolgo, kako bi opisali razliko med Jupolom 
in takratnimi barvami?
Kot sem že omenil, sem se z Jupolom prvič srečal leta 1969. 
Na objektu osnovne šole Lucijana Seljaka v Stražišču pri Kranju 
smo takrat v glavnem za beljenje uporabljali kredo. Podlago 
smo morali najprej pripraviti z milnico. Kredo smo pripravili 
z namakanjem, dodati je bilo treba vezivo, nato pa smo ča-
kali več dni, preden smo lahko barvali. Potem smo nekaj časa 
uporabljali tudi Juboflor, to je bila suha barva, ki ji je bilo treba 
dodati samo vodo. Jupol pa je bila prva barva, ki je bila že 
pripravljena in smo z njo lahko delali takoj. To je za nas pome-
nilo velik napredek, težava ob prehodu na novo vrsto barve 
pa je bila v tem, da je bilo treba predhodno oprati zidove in 
odstraniti kredo.

Danes poleg klasičnega Jupola uporabljate tudi Jupol Gold, 
Jupol Briljant in tudi druge izdelke iz družine Jupol. Kateri 
izdelek iz družine Jupol razen klasičnega Jupola uporabljate 
najpogosteje? 
Poleg navadnega Jupola najpogosteje uporabljamo Jupol 
Gold. Gold lahko niansiramo v intenzivne odtenke ali pa ga že 
kupimo zniansiranega.

Še vedno je klasični Jupol na prvem mestu, zakaj mu zaupate 
že toliko let?
Zaupamo mu zaradi stalne stabilne kakovosti, dobre prekriv-
nosti, enostavnega nanašanja in čiščenja orodja in prostorov 
po beljenju, možnosti nadaljevanja po prekinitvah dela, egal-
nosti odtenka ...

Poleg pleskarskih del se ukvarjate tudi z vgradnjo kontaktnih 
sistemov toplotne zaščite fasad. Kaj pravite o naši fasadi Jubi-
zol? Ste zadovoljni z njo?
Vaše fasade poznam že zelo dolgo, začel sem s Stironolom in 
Acrynolitom, potem smo kot zaključni sloj uporabljali Bavalit, 
danes pa imate tako pestro izbiro lepil in zaključnih slojev, da 
lahko zadostimo željam vsakega kupca. K zaupanju mnogo 
prispeva vaša garancija.

Napovedujejo nam težke čase. Kako kaže z obsegom dogo-
vorjenih del za začetek leta?
Začeli smo normalno, vendar pričakujemo nekoliko zmanjšan 
obseg del. 

Mojster ste že več desetletij, imate veliko izkušenj, kaj je torej 
tisto, kar vas je vsa ta leta zadrževalo v tej dejavnosti in kaj bi 
svetovali svojim mlajšim kolegom?
Najbrž to, da sem s svojim delom za sabo vedno puščal lepe 
stvari. Svojim mlajšim kolegom pa bi svetoval, naj kakovostno 
opravijo storitev in spoštujejo pogodbene roke, to sta temelja 
za uspešno delo.

Na kateri objekt oziroma opravljeno delo ste najbolj ponosni?
Najbolj sem ponosen na opravljeno prenovo notranjosti kopr-
ske stolnice. Veliko sem se ukvarjal s prenovo spomeniško za-
ščitenih objektov po vsej Sloveniji, veliko del pa opravimo tudi 
na poslovnih objektih. Skrbimo tudi za vzdrževanje poslovne 
zgradbe in prodajnih centrov Merkurja.

Pred vami je še nekaj aktivnih let, nato pa boste posel prepu-
stili svojemu sinu, ki že nekaj let nabira izkušnje v isti dejavno-
sti. Najbrž je to dober občutek, da ves ta trud v preteklih letih 
lahko prenesete na svojega naslednika?
Res je, to je zadoščenje za vse moje minulo delo.

Najlepša hvala za vaše odgovore. Želimo vam veliko delovnih 
uspehov, sreče in zdravja.

Rojen: 26. 12. 1953
Izobrazba: Gradbeni tehnik
Samostojni podjetnik že 28 let

Franc Hudelja Jubove fasade v Ljubljani
Lepo je videti vsako stavbo, ki nosi JUB-ovo fasado. Najsi je 
velika ali majhna, moderna ali tradicionalna, protokolarna ali 
individualna, prepoznavna ali pa ne…dobro vgrajena fasada 
je referenca tako za izvajalca kot za proizvajalca. 

V tokratni številki vam predstavljamo nekaj prepoznavnih 
stavb v Ljubljani, ki nosijo JUB-ovo fasado. Hkrati vas vabimo, 
da nam na naslov jubmagazin@jub.si pošljete svoje reference, 
skupaj z vsemi podatki o lokaciji, uporabljenih materialih in 
niansah ter letu izdelave. Najbolj zanimive bomo objavili. 

lokacija: Lljubljana - center
material: fini omet 0,06 mm, 1,0 mm, jubosil F 
 nianse: bela, 1493  /  leto izdelave: 2007/2008

lokacija: Lljubljana - center
material: fini omet 1,0 mm, jubosil F  
nianse: 3160, 1092, 1104, 1090  /  leto izdelave: 2004

lokacija: Lljubljana - center
material: fini omet 1,0 mm, jubosil FX

 niansa: 1085, 2423, 2422  /  leto izdelave: 2005

lokacija: Ljubljana
material: jubosan sanirni omet, fini omet 1,0 mm, revitalcolor AG

nianse: 3221, 2223  /  leto izdelave: 2005

Sodišče

Hiša na Cankarjevi cesti

Hiša na Čopovi

Cerkev na Rožniku
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jub in mladiekologija

Klub se lahko pohvali z uspešnim delom z mladimi v hokej-
ski šoli, mlade ekipe pa se udeležujejo tudi tekmovanj. Otroci 
vadijo na drsališču v Zalogu pod strokovnim vodstvom pri-
znanih trenerjev, ki so si dolgoletne izkušnje pridobili doma 
in v tujini. Ko se mladi hokejisti naučijo prvih korakov na ledu, 
so nato uvrščeni v različne športne selekcije z možnostjo na-
predovanja v vrhunske športnike. Poleg izkušenih trenerjev pa 
veliko časa in energije vložijo v vodenje kluba starši otrok, ki so 
ne le voditelji kluba in navdušeni podporniki razvoja hokeja v 
klubu, temveč tudi glavni navijači na otroških tekmah!

Tekmovanja so organizirana doma in v tujini, kjer se ekipe ude-
ležujejo različnih turnirjev. Ligaška tekmovanja, ki jih razpisuje 
Hokejska zveza Slovenije, so organizirana za skupine malčkov 
(otroci, mlajši od 10 let), mlajših dečkov (otroci, stari od 10 do 
11 let) in mladincev (fantje, stari do 19 let). Prvi uspeh so malč-
ki že dosegli na januarskem mednarodnem turnirju na Dunaju 
v Avstriji, ko so med 11 ekipami zasedli odlično 2. mesto. 

Ne nazadnje je najpomembnejše, da otroci usmerjajo svo-
jo energijo in znanje v zdravo gibanje in druženje s svojimi 
vrstniki. Predšolsko in zgodnje šolsko obdobje sta ključnega 
pomena za pozitiven odnos do ukvarjanja s športom tudi po-
zneje, ko se odločamo o izrabi svojega prostega časa. 

HK Slavija Junior sporoča vsem zainteresiranim, da vpisuje 
nove člane, ki se lahko v sezoni 2009 pridružijo njegovi šoli 
hokeja. K vpisu vabijo vse otroke v starosti od 5 do 8 let, va-
bljeni pa so tudi starejši otroci s predznanjem drsanja ali rola-
nja. Treningi bodo najprej predvsem zabava in užitek, hkrati 
pa se bodo otroci učili drsanja in se pripravljali na prva raz-
burljiva tekmovanja. Treningi potekajo trikrat na teden v dvo-
rani v Zalogu. Več informacij lahko dobite na spletni strani  
www.hk-slavijajr.si. 

Hokejski klub Slavija Junior je novo ustanovljen klub, ki na ledeni ploskvi združuje mlade hoke-
jiste od 4. do 19. leta. V letošnjem letu je k njegovemu sponzoriranju pristopil tudi JUB, ki s tem 
podpira kakovostno delo z mladimi v športu. Povezuje nas naša nova maskota Bojan, ki je osrednji 
lik na Jupol Juniorju – našem najmlajšem članu blagovne znamke Jupol. 

Predstavljamo vam HK Slavija Junior 

Gradnja čistilne naprave je skupen projekt Občine Dol in druž-
be JUB, ki sta združili potrebe po čiščenju odpadnih vod in 
tako omogočili hitrejšo gradnjo in racionalnejše delovanje. 
Čistilna naprava Dol je sekvenčna biološka čistilna naprava, ki 
omogoča mehansko, biološko in kemično čiščenje odpadnih 
vod. V postopku mehanskega čiščenja se odpadna voda očisti 
večjih delcev na grobih in finih grabljah, težjih delcev v pesko-
lovu ter olj in maščob v maščobniku. Mehansko očiščena od-
padna voda nato vstopi v biološko čiščenje, kjer se s pomočjo 
mikroorganizmov odstranijo biološko razgradljive organske 
snovi. Biološko čiščenje poteka v sekvenčnih bazenih, v kate-
re se vpihava zrak, in v bazenih selektorjev, kjer poteka raz-
gradnja organskih snovi brez prisotnosti kisika. Pred iztokom 
odpadne vode iz čistilne naprave se v fazi usedanja biomasa 
usede na dno bazenov, očiščena odpadna voda pa se izliva v 
vodotok Mlinščica. 

V fazi biološkega čiščenja zaradi prirasta biomase nastaja od-
večni mulj, ki se zbira v zgoščevalniku in zalogovniku blata ter 
se na koncu s centrifugiranjem dehidrira. V tej fazi se odpadna 
voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih komponent. Na-
prava pa omogoča tudi dodatno kemično čiščenje fosforja, če 
bo to potrebno. 

Predvideni učinek čistilne naprave je okoli 90 odstotkov po 
BPK vrednosti. Čistilna naprava bo na leto iz odpadnih vod 
odstranila okoli 87.600 kg ogljika, 12.000 kg dušika in 1.800 kg 
fosforja. V vodotok Mlinščica bo tako iztekala odpadna voda, 

ki bo dosegala najmanj zakonsko predpisane mejne vrednosti 
za posamezne parametre: 60 mg/l neraztopljenih snovi, 125 
mg/liter ogljika po KPK vrednosti, 25 mg/l ogljika po BPK5 
vrednosti, 10 mg/l amonijevega dušika in manj kot 2 mg/l 
fosforja.

Vodenje čistilne naprave Dol je avtomatsko preko procesne-
ga računalnika. V primeru napak in servisa se vodenje čistilne 
naprave lahko prestavi v ročni režim za vsako napravo pose-
bej. Procesni program omogoča vključevanje in izključevanje 
naprav preko šestih časovnih ciklov obratovanja, izmenično v 
dveh bazenih. En cikel sestoji iz dveh ur aeracije in dovajanja 
odpadne vode, ene ure usedanja in ene ure praznjenja. Vpiho-
vanje zraka je vodeno glede na dejansko koncentracijo kisika 
v bazenu, ki ga merita on-line sondi za kisik. Čistilna naprava 
Dol je op remljena še z on-line sondami za pH in merjenje su-
spendiranih snovi. Vse meritve so na računalniku zabeležene 
kot prikaz zgodovine, kjer lahko spremljamo pretok odpadne 
vode JUB-a, skupni pretok naprave, T, pH in kisik. Vse napake 
na opremi in druge motnje v delovanju se beležijo v sistemu 
alarmiranja, ki omogoča obveščanje dežurnega delavca. V 
primeru izpada električne energije čistilna naprava deluje s 
pomočjo agregata.

Čistilna naprava Dol bo prispevala k zmanjševanju onesnaže-
vanja okolja iz JUB-a in naselij občine Dol. Zmanjšale se bodo 
emisije snovi v površinske vode, v tla in posledično v pod-
talnico, ki je vir pitne vode. Krajanom občine Dol bo čistilna 
naprava omogočila višjo kakovost bivanja, saj pomeni rešitev 
težav odvajanja in čiščenja odpadnih vod in čiščenja greznic, 
prispevala pa bo tudi k ohranjanju čistosti bivalnega okolja in 
zmanjšanju neprijetnih vonjev v okolici.

Napoved dogodkov: dan odprtih vrat enkrat na leto in ogledi 
skupin vse leto.

Lidija Hočevar, Janežič, tehnologinja za okolje

V letu 2008 je v Dolu začela poskusno obratovati nova biološka čistilna naprava za čiščenje JUB-
ovih tehnoloških in sanitarnih odpadnih vod ter komunalnih odpadnih vod občine Dol. Zmoglji-
vost čistilne naprave je 4000 populacijskih enot (PE), pri čemer odpadne vode JUB-a trenutno 
predstavljajo okoli 800 PE. Čistilna naprava Dol je namenjena čiščenju 70 odstotkov komunalnih 
odpadnih vod in 30 odstotkov JUB-ovih odpadnih vod. V občini Dol intenzivno poteka gradnja 
kanalizacijskega sistema, trenutno se lahko na čistilno napravo priključi 80 uporabnikov. Čistilna 
naprava Dol že čisti odpadne vode družb JUB in Top Dom ter osnovne šole Dol.

V Dolu je začela obratovati nova biološka 
čistilna naprava Dol
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Barve so sestavni del našega življenja. Naj-
demo jih povsod in v vseh možnih kombinaci-
jah. Z barvami se človek izraža in gradi svoje 
okolje, ustvarja in navdihuje druge. A najbolj 
živahne in inspirativne barve in barvne kombi-
nacije najdemo najprej in predvsem v naravi. 
Včasih se nam sicer zdi, da so vsi dnevi sivi in 
dolgočasni. A če si vzamete čas in opazujete 
nebo, boste kaj kmalu ugotovili, kako zanimive 
barve lahko opazite.

Če ste ljubitelj barv, dober opazovalec sveta okrog sebe in lju-
bitelj fotografiranja, je ta kotiček namenjen prav vam. V njem 
bomo iskali barve in kompozicije v okolju okrog nas ter prika-
zovali različna razpoloženja, ki jih barve ustvarjajo. Z njim že-
limo spodbuditi vse, ki radi fotografirate, da daste duška svoji 
domišljiji, izvirnosti in se prepustite trenutku.

V foto kotičku bomo zbirali vaše fotografije (andrej.virag@
trc-jub.si), najbolj izstopajoče pa bomo objavili v naslednjih 
številkah JUB Magazina. Vsaka fotografija naj bo naslovljena 
in opremljena s podatki, kje in kdaj je bila posneta. Avtorje 
objavljenih fotografij bomo tudi simbolično nagradili. 

Ker sem sam bolj človek narave, vam tokrat predstavljam ne-
kaj svojih najljubših kompozicij.

Andrej Virag, razvojni inženir

Ognjeni večer, Prekmurje 2006 Sončna oljna repica, Prekmurje 2006

Najljubše močvirje, Prekmurje 2007

Barve narave Križanka

razvedrilointerno

Rešitev nagradne križanke pošljite na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o, Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, z 
dopisom “rešitev križanke” nakasneje	do	30.5.2009.	Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Prva	nagrada:	JUPOL	BRILIANT,	15	l		/		Druga	nagrada:	JUPOL	GOLD,	15	l		/		Tretja	nagrada:	JUPOL,	15	l
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