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Aktualno: 

Nagradni razpis  
JUPOL v polnem teku
Predstavljamo izdelke: 

Novosti med ometi: UNISIL in NANOSIL 
V trendu:

Izberite prave barve za leto 2010
Strokovnjak svetuje:

Obnovitveno barvanje fasadnih površin
Sanacija vlažnih površin
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uvodnik

Čeprav je 7. marca 322 let pred našim štetjem umrl grški filozof 
Aristotel in čeprav se je na ta dan pred 134 leti rodil Maurice 
Ravel, skladatelj znamenitega Bolera, leto pozneje pa je na isti 
dan Alexander Graham Bell patentiral napravo, ki jo je poime-
noval telefon, pa ta dan v svetovni zgodovini ni priznan za 
kakšen prav pomemben datum. 

Za nas, zaposlene v JUB-ovem Tehnološko raziskovalnem 
centru, pa bo 7. marec prav gotovo nekaj posebnega: pred 
petimi meseci, natančno 7. marca letos, smo začeli z gradnjo 
novega Tehnološko raziskovalnega centra, ki bo na skoraj 
3000 m2 uporabnih površin omogočal uresničevanje razvojnih 
vizij in strategij skupine JUB. 

Glavne pridobitve novega Tehnološko raziskovalnega centra 
bodo:
•	 	sodobno opremljeni razvojni laboratoriji za program 

disperzijskih ometov, disperzijskih premazov, praškastih iz-
delkov, niansirnih sredstev, dekorativne zaščite lesa in kovin 
ter več različnih specializiranih laboratorijev, med njimi po-
seben laboratorij za zahtevnejše fizikalne meritve, laboratorij 
za preverjanje trdnostnih lastnosti lepilnih in drugih malt, 
specializiran laboratorij za kolorimetrične meritve in študij 
vremenskih vplivov ter dva mikrobiološka laboratorija;

•	 	posebni	 mikroklimatski komori, namenjeni predvsem 
študiju in razvoju toplotnoizolacijskih sistemov. V komorah 
bo mogoče vzdrževati in kontrolirano spreminjati tempe-
raturo zraka v razponu od –40 °C do +70 °C ter relativno 

Gradimo nove 
prostore Tehnološko 
raziskovalnega centra

Prva številka JUB Magazina je za nami. Za nami 
je tudi vedno prekratko poletje. Letos je bilo 
vroče, v vseh pogledih. 

Za tiste, ki smo ga preživeli doma v kotlu poletnih družbeno-
političnih in gospodarskih dogajanj, pa tudi za tiste, ki ste ga 
preživeli »pametneje«, stran od doma in vsakodnevnih skrbi. 
Eni in drugi smo zdaj spet skupaj pred vrati jeseni, ki bo, vsaj 
kaže tako, dolga in topla in bo, vsaj upamo, prinesla (drugi) 
vrhunec letošnje gradbene sezone.

V JUB-u kljub razburkanemu začetku leta, ne najbolj rožnati 
sedanjosti in negotovi prihodnosti, ostajamo optimistični. Še 
več, prav letos intenzivno gradimo za prihodnost. V Dolu pri 
Ljubljani nam pred očmi vidno raste nova stavba Tehnološko 
razvojnega centra, ki bo v prihodnjih letih uresničevala naše 
razvojne vizije in strategije. Prepričani smo, da je naša začr-
tana razvojna usmeritev prava pot skozi negotove čase in v 
našem vsakdanjiku že nekoliko »udomačeno« krizo.  

Tudi sicer smo bili letošnje leto izredno dejavni, zato stopamo 
v jesen s številnimi novostmi v ponudbi izdelkov in storitev, ki 
Vam jih predstavljamo v tokratni številki, z njimi pa se bomo v 
septembru predstavili tudi na letošnjem Mednarodnem obr-
tnem sejmu v Celju.

Pripravili smo številne rubrike, za katere želimo, da postanejo 
naša stalnica. Ob raznovrstnih vsebinah nikakor ne prezrite 
razpisa za največjega profesionalnega uporabnika iz družine 
JUPOL. Ne le zaradi nagrad, ki so vsekakor mamljive, pač pa 
tudi zato, ker smo letos ponovno dobili potrditev, da je JUPOL 
najboljši! Priznanje Trusted brand je vsekakor zelo lepo darilo 
za JUPOL-ov 40. rojstni dan!

Vedno aktualno temo trendov in modnih smernic, s katerimi 
moramo biti v koraku vsi, ki živimo za ugodje bivanja, vam to-
krat predstavljamo z nekoliko širše perspektive. Najpomemb-
neje je, da bodo tudi leto 2010 krojile barve, zato še en razlog 
več, da tudi v prihodnje ostanemo optimistični. 

Naj zaključimo uvodnik preprosto s povabilom k branju. Če 
Vas kakšen prispevek spodbudi h komentarju, pa nikar ne 
oklevajte. Vseh komentarjev, pripomb, priporočil ali pa zgolj 
mnenj bomo veseli. Pišite nam na jubmagazin@jub.si. 

Vaš JUB

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



jub v regiji

vlažnost zraka med 10 in 95 %, omogočeni bosta simulaciji 
sončnega obsevanja in obremenitve s padavinsko vodo, 
testne površine pa bodo lahko izpostavljene zračnemu 
toku s hitrostjo do 30 km/h;

•	 	večnamenska	aplikativna delavnica z visečimi panoji, ki 
bo namenjena testnim nanosom in praktičnemu izobraže-
vanju uporabnikov naših izdelkov;

•	 	edinstveno	zasnovana	»demo hiša«, ki bo postavljena na 
vrtljivo podnožje in bo zgrajena v obliki z ene strani od-
prtega dela dvoetažnega stanovanjskega objekta, ki bo 
segal tudi v prvo nadstropje zgradbe. Namenjena bo pre-
težno izobraževalni dejavnosti, saj bodo v njej prikazane 
vgradnja naših izdelkov ter ustrezne rešitve zahtevnejših 
detajlov. Opazovati jo bo mogoče z vseh strani v pritličju 
in z galerije v prvem nadstropju, podrobno si bo mogoče 
ogledati tudi njeno notranjost, saj bo po notranjem stopni-
šču mogoč dostop tudi v njeno prvo etažo;

•	  testni poligon na južni fasadi objekta, ki bo obsegal 16 
testnih celic za študij odzivov in preverjanje lastnosti novo 

Gradimo nove 
prostore Tehnološko 
raziskovalnega centra

razvitih fasadnih sistemov v realnih pogojih uporabe. Mer-
jenje toplotnih tokov skozi testne površine, spremljanje 
napetostnih stanj in difuzije vodne pare ter opazovanje in 
merjenje drugih gradbeno-fizikalnih lastnosti bodo omo-
gočila pravilno dimenzioniranje posameznih slojev novih 
fasadnih sistemov, pritrdilnih in drugih elementov fasade, 
detajlov stikovanja fasadnih sistemov z okenskimi in vratni-
mi okvirji ipd. Vsa ta merjenja bodo podlaga tudi za razvoj 
povsem novih fasadnih elementov, v katere bo mogoče 
vgrajevati kolektorje v fasadi absorbirane toplotne energi-
je ter fotonapetostne elemente. Za take rešitve bomo na 
podlagi podatkov iz lastne mikro meteorološke postaje 
lahko ugotavljali tudi dosežene izkoristke pri izrabi na fasa-
do vpadle toplotne in svetlobne energije;

•	 	multimedijska učilnica, namenjena izobraževanju upo-
rabnikov naših izdelkov, knjižnica in arhiv, zagotovljeni pa 
bodo tudi ustrezni prostori za servis niansirnih postaj.

Projektne rešitve v vseh pogledih – tako glede konstrukcij, in-
štalacij, opreme ... – težijo h kar največji racionalizaciji, vendar 
hkrati zagotavljajo največjo stopnjo funkcionalnosti. Zgradba 
bo energijsko varčna, saj bomo potrebe po energiji v veliki 
meri zadostili iz obnovljivih virov. Za ogrevanje in hlajenje 
zgradbe bomo izkoriščali energijski potencial podtalnice, ki 
jo v proizvodnji izkoriščamo kot tehnološko vodo, za precej-
šen del potreb pa bomo električno energijo pridobili v manjši 
sončni elektrarni, nameščeni na strehi glavnega objekta. 

Gradbena dela potekajo v skladu s terminskim planom, tako 
da bomo prostore novega Tehnološko raziskovalnega centra  
lahko predvidoma uporabljali že v začetku naslednjega leta. 
Tega se že sedaj izredno veselimo in nam daje neizmeren de-
lovni zagon.
 

Bernarda Bardutzky,  
direktorica Tehnološko razvojnega centra
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aktualno

V lanskem letu smo na trg lansirali novo, visokokakovostno 
notranjo zidno barvo JUPOL Junior, namenjeno predvsem za 
otroške sobe, pa tudi za vse druge prostore, kjer želimo pastel-
ne a igrive barvne odtenke. Z otroškimi motivi na bordurah in 
nalepkah iz linije JUB Decor Junior lahko prostore še dodatno 
poživimo.

Zaščitni znak vseh izdelkov Junior je Bojan, lik iz risanke, ki 
osvaja srca otrok in odraslih vseh generacij. V mesecu av-
gustu je zaživela nova spletna stran, ki je namenjena otro-
kom. Na njej je veliko poučnih iz zabavnih vsebin. Obiščite  
www.jupoljunior.si!

Tudi letos bomo prisotni na Mednarodnem obrtnem sejmu, ki 
bo potekal od 9. do 16. septembra v Celju. Našli nas boste v hali L, 
prostor št. 29. Na sejmu se bomo predstavili s celovito ponudbo, 
poudarek pa smo namenili barvam in fasadnim sistemom ter 
drugim novostim, ki jih pripravljamo za letošnjo jesen. 

Na razstavnem prostoru bo živahno in poučno, saj bomo pri-
pravili številne demonstracije uporabe naših izdelkov. V okviru 
sejemskega prostora bo deloval tudi Jub Design Studio. 

Vabljeni!  

Da ustvarjalnost ne pozna meja, prav tako pa tudi uporabnost 
JUB-ovih izdelkov ne, je dokazal gospod Marko Juhart iz oko-
lice Ljubljane, ki je izdelal prav poseben čoln.

Čoln je izdelan iz stiroporja, debelo obdelanega z lepilom JU-
BIZOL, v katerega je vtisnjena fasadna mrežica JUBIZOL. Po-
vršina je dobro prebrušena ter premazana z barvami za les in 
kovino JUBIN Emajl. Čoln je brez težav zaplul po jezeru ter s 
tem dokazal, da je narejen iz visoko kakovostnih materialov 
(čeprav fasadnih).

Čoln je 2,95 m dolg, 0,8 m širok in tehta 103 kg. 

Gospodu Juhartu čestitamo! 

Vabljeni na sejem MOS!

Čoln iz JUB-ovih izdelkov

Nova spletna stran 
www.jupoljunior.si
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Blagovna znamka JUPOL je tako kot v letu 2008, tudi v letu 
2009, prejela priznanje »Trusted brand« in sodi med blagovne 
znamke, ki med kupci v Sloveniji uživajo največje zaupanje. 

Raziskava, ki sicer v 18 evropskih državah poteka že skoraj 
20 let, je bila pri nas izvedena tretjič, pod okriljem Mladinske 
knjige in Uredništva revije Reader's Digest. V raziskavo je bilo 
vključenih 7.000 anketirancev. 

Na ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (5 pomeni najboljšo oceno), 
si je JUPOL pridobil razveseljive ocene: 4,4 za uporabnost; 4,3 
za kakovost; 4,2 za zunanji izgled in  3,7 za cenovno ugodnost. 
Med akentiranimi je bilo kar 90% uporabnikov JUPOL-a. 
Posebej razveseljivo je, da je delež glasov sodelujočih, ki 

menijo, da je JUPOL najboljša blagovna znamka, v primerjavi z 
lanskim letom še narasel. 

Čestitamo JUPOL-u, ki letos praznuje 40. obletnico!

JUPOL prejel priznanje »Trusted brand«  
tudi za leto 2009
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jupol_40let_JUB-SLO_posebna_izdaja_stran1.pdf   3.3.2009   8:58:59

Ne prezrite! 
Še vedno teče razpis za največjega profesionalnega porabnika izdelkov iz družine JUPOL. Nagradni razpis bo potekel 
31. 10. 2009. Izpolnjene kupone s priloženimi dokazili o nakupih pošljite na naš naslov najpozneje do 15. 11. 2009. Za vse 
dodatne informacije se obrnite na naše prodajne inženirje ali nam pišite na naslov info@jub.eu

Čakajo vas bogate nagrade:
•	 zmagovalec	bo	prejel	7-dnevno potovanje v Egipt za dve osebi,
•	 	50	največjih	porabnikov	bomo	nagradili	z	2-dnevnim izletom v Beograd, kjer si bomo poleg znamenitosti ogledali 

tudi našo proizvodnjo v Šimanovcih,
•	 med	udeleženci	izleta	pa	bomo	izžrebali	še	dobitnika	vikend paketa za dve osebi v slovenskih termah.

In nenazadnje, vsi sodelujoči prejmejo simbolično nagrado!

Pogoji sodelovanja
Nagradni razpis poteka od 01.03.2009 do 31.10.2009. Izpolnjene kupone s priloženimi dokazili o opravljenih nakupih 
najkasneje do 15. 11. 2009 pošljite na naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani.
Pravila nagradnega razpisa so v celoti na voljo na spletni strani www.jub.eu in v prostorih maloprodaje na sedežu JUB 
d.o.o. v Dolu pri Ljubljani št. 28. Vse dodatne informacije o nagradnem razpisu lahko dobite tudi pri naših prodajalcih v 
maloprodaji, prodajnih inženirjih ali na elektronskem naslovu: info@jub.eu
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V letošnjem letu smo v celoti prenovili našo lin-
ijo izdelkov za les in kovino JUBIN, ki sedaj pri-
haja na police z novimi, izboljšanimi receptur-
ami ter v novi, priročnejši in okolju prijaznejši 
embalaži.

JUBIN Metal
Zaradi svoje posebne formule je izdelek prava inovacija na 
trgu. Omogoča nanos neposredno na rjo in brez predhodne-
ga krtačenja površine do sijaja ter nudi popolno zaščito brez 
uporabe temeljnega premaza.

Izdelki iz linije JUBIN Metal so primerni za popolno zaščito in 
dekoracijo vseh izdelkov iz železa, jekla, pocinkane pločevine 
in bakra.

Prednosti JUBIN Metala:
•  omogoča uporabo neposredno na rjo ter brez predho-

dnega brušenja in peskanja do kovinskega sijaja;
•	 	primeren	je	za	uporabo	na	zunanjih in notranjih površinah;
•	 	ima	dvojno	funkcijo	–	kot temeljni in kot zaključni pre-

maz, kar poenostavi in skrajša celoten postopek; poseben 
temeljni premaz ni potreben;

•	 	je	odlična antikorozijska zaščita tudi za površine, ki so 
bolj izpostavljene vremenskim vplivom (na primer dežju);

•	 	odlikuje	ga	odlična pokrivnost; 
•	 	odlična UV zaščita pred soncem;
•	 	je	brez organskih topil;
•	 	ne vsebuje biocidnih dodatkov in drugih zdravju ško-

dljivih snovi;
•	 	se	hitro suši; med posameznimi sloji priporočamo sušenje 

6 ur;
•	  barvna paleta odtenkov je široka;
•	 	ima	 izredno nizko vsebnost visokohlapnih organskih 

spojin (VOC), ki je močno pod zakonsko dovoljeno mejo, 
kar pomeni, da je delo z njim prijetno in zdravju prijazno;

•	 	orodje	se	enostavno očisti z vodo, brez uporabe razredčil.
Poraba: 70–80 ml/m2 za enoslojni nanos; priporočamo 2–3 
nanose.
Pakiranje: 0,65 l in 2,25 l
Barvna paleta: 6 gotovih nians in možnost niansiranja v mešal-
nih centrih JUMIX po barvni karti JUB ter v 28 nians s kovinskim 
(»metalic«) učinkom po barvni karti JUBIN Metal, ki dajo dekori-
ranim izdelkom še plemenitejši, bolj rustikalen izgled.

Izdelki JUBIN

predstavljamo izdelke

(1001) bela (8) temno rjava (6) zelena (9) črna (5005) srebrna (5004) grafiti

*prikaz nians je informativen 
Niansi srebrna in grafiti imata kovinski (»metalic«) izgled.
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JUBIN Lasur 
Prenovljena formula premazov, s pomočjo katerih les zaščitimo, 
hkrati pa v celoti ohranimo njegov naravni videz. Uporabljamo 
ga za zaščito in dekoracijo lesenih ostrešij, opažev, ograj, oken, 
polken, vrat in vrtnega pohištva. 

Prednosti JUBIN Lasurja:
•  ohrani vidno teksturo lesa; 
•	 	primeren	je	za	uporabo	na zunanjih in notranjih površi-

nah;
•	 	je	brez dodatka organskih topil in brez neprijetnega vonja;
•	 	ne vsebuje biocidnih in drugih zdravju škodljivih snovi; 
•	 	primeren	je	tudi	za	dekorativno zaščito otroških igrač in 

igral;
•	 	visoka UV zaščita pred soncem;
•	 	paleta barvnih odtenkov je široka;
•	 	se hitro suši; med nanosi priporočamo sušenje 4–6 ur;
•	 	ima	 izredno nizko vsebnost visokohlapnih organskih 

spojin (VOC), ki je močno pod zakonsko dovoljeno mejo, 
kar pomeni, da je delo z njim prijetno in zdravju prijazno;

•	 	orodje	se enostavno očisti z vodo, brez uporabe razredčil.
Poraba: 60–80 ml/m2 za enoslojni nanos; priporočamo 2 nanosa
Pakiranje: 0,65 l in 2,25 l
Barvna paleta: 9 gotovih nians ter niansiranje v mešalnih cen-
trih JUMIX v 45 nians po barvni karti JUBIN Lasur

JUBIN Lasur 
Primer Plus

Pred uporabo JUBIN Lasurja na zunanjih površinah priporočamo 
uporabo osnovnega premaza JUBIN Lasur Primer Plus, ki vsebu-
je fungicidno sredstvo za zaščito lesa pred modrenjem in trohne-
njem ter dodatno tudi insekticid za zaščito pred lesnimi škodljivci. 
Izdelek ni primeren za uporabo na notranjih površinah.
Poraba: 90–125 ml/m2 za enoslojni nanos; priporočamo 1 nanos
Pakiranje: 0,65 l in 2,25 l

JUBIN Decor 
Primer

Pred prvim barvanjem zunanjih in notranjih površin pripo-
ročamo uporabo JUBIN Decor Primerja. To je bela temeljna 
barva za les, ki blokira tanin in tako preprečuje nastajanje ru-
menkastih madežev na površini (predvsem pri svetlih nian-
sah). Pri obnovitvenem barvanju ga priporočamo, kadar stari 
premazi odstopajo od podlage. 
Poraba: 70–90 ml /m2 za enkratni nanos, priporočamo 1 nanos
Pakiranje: 0,65 l in 2,25 l

JUBIN Decor
 

Izdelki iz linije JUBIN Decor so namenjeni popolni zaščiti in 
dekoraciji lesenih površin, na primer lesenih ostrešij, opažev, 
ograj, oken, polken, vrat in vrtnega pohištva. 

Prednosti JUBIN Decorja:
•	 	je	zdravju in okolju prijazen, brez dodatka organskih to-

pil in brez neprijetnega vonja;
•	 	primeren	je	za	uporabo	na	zunanjih in notranjih površinah;
•	 	ne vsebuje biocidnih in drugih zdravju škodljivih snovi; 
•	 	primeren	je	tudi	za	dekorativno	zaščito otroških igrač in 

igral;
•	 	odlikuje	ga	odlična pokrivnost; 
•	 	odlična UV zaščita pred soncem;
•	 	paleta barvnih odtenkov je široka; 
•	  se hitro suši; med posameznimi nanosi priporočamo 4–6 ur;
•	 	ima	 izredno nizko vsebnost visokohlapnih organskih 

spojin (VOC), ki je močno pod zakonsko dovoljeno mejo, 
kar pomeni, da je delo z njim prijetno in zdravju prijazno; 

•	 	orodje	se	enostavno očisti z vodo, brez uporabe razredčil.
Poraba: ~80 ml/m2 za enoslojni nanos, priporočamo 2 nanosa
Pakiranje: 0,65 l in 2,25 l
Barvna paleta: 9 gotovih nians in niansiranje v mešalnih cen-
trih JUMIX v 348 nians po barvni karti JUB

(1) brezbarvna (1001) bela (2) bor (93) hrast (7) mahagonij (3) tik

(9) palisander (4) oreh (5) ebenovina

(1001) bela (2) rumena  (3) oker  (4) rdeča (5) modra (6) zelena

(7) siva (8) temno rjava (9) črna

*prikaz nians je informativen 
*prikaz nians je informativen 



predstavljamo izdelke

NANOSIL G
Samočistilni silikonski glajeni omet

NANOSIL je tankoslojni visoko kakovostni omet, katerega 
ključne komponente so izdelane v skladu z najnovejšimi iz-
sledki nanotehnologije. Zaradi velike vsebnosti silikonskih 
veziv in siloksanskih dodatkov je na fasadnih površinah, ob-
delanih z ometom NANOSIL, možnost oprijema prahu, saj in 
druge umazanije manjša. Na mestih, ki so izpostavljena pa-
davinski vodi, tako dosežemo učinek samodejnega izpiranja 
umazanije. Omet se dobro oprime na vse vrste fino hrapavih 
gradbenih podlag in na osnovne omete fasadnih toplotnoi-
zolacijskih sistemov.

NANOSIL zagotavlja:
•	 	veliko	in	trajno	vodoodbojnost,
•	 	samočistilni	efekt	na	fasadni	površini,
•	 	veliko	obstojnost	filma	na	fasadni	površini,
•	 	veliko	odpornost	proti	učinkovanju	dimnih	plinov,	ultravi-

joličnih žarkov in drugih atmosferilij,
•	 	dolgotrajno	 odpornost	 proti	 okužbi	 z	 zidnimi	 algami	 in	

plesnimi.

Omet NANOSIL je primeren:
•	 	za	visoke	objekte	brez	napuščev	ali	z	minimalnimi	napušči	ter
•	 	v	okolju,	kjer	je	zrak	onesnažen	zaradi	prometa	in	industrije	

(mestna jedra, industrijske cone).

Odlikujejo ga tudi primerno dolgi odprti časi za vgradnjo na 
fasado ter je enostaven za vgradnjo. Kupiti ga je mogoče v 
granulacijah 1,5 in 2,0 mm.

NANOSIL je na voljo v široki paleti barvnih odtenkov:
•	 	78	odtenkov	po	barvni	karti	JUB,	odtenki	s	končnicama	4	in	5,
•	 	pod	določenimi	pogoji	ga	je	mogoče	dobaviti	tudi	v	od-

tenkih po posebnih zahtevah kupcev. 

NANOSIL je izdelek vrhunske kakovosti, ki na področju grad-
beništva pomeni korak naprej v smeri priprave formulacije 
materialov na osnovi nanostruktur. 

UNISIL G
Siloksanizirani akrilni glajeni omet

UNISIL je tankoslojni žlahtni omet, ki je izdelan na polimernih 
vezivih ter z izbranim razmerjem med finimi in grobimi pe-
ščenimi polnili ter s kombinacijo modernih gostil, omočeval in 
siloksanskih dodatkov. 

Ima značilno enakomerno zrnato površino. Namenjen je de-
korativni zaščiti fasadnih zidnih površin vseh vrst zgradb, tudi 
večetažnih, z minimalnimi napušči. Zaradi sorazmerno velike 
paroprepustnosti, netipične za akrilne omete, se kot zaključni 
omet lahko vgrajuje tudi v kontaktnih fasadnih toplotnoizola-
cijskih sistemih na mineralni volni.

UNISIL zagotavlja:
•	 	veliko	obstojnost	 filma	na	 fasadni	površini	 in	počasnejše	

staranje,
•	 	veliko	vodoodbojnost	fasadne	površine	zaradi	siloksanskih	

dodatkov in posledično boljšo zaščito pred umazanijo,
•	 	dolgotrajno	 odpornost	 proti	 okužbi	 z	 zidnimi	 algami	 in	

plesnimi ter
•	 	veliko	odpornost	proti	učinkovanju	dimnih	plinov,	ultravi-

joličnih žarkov in drugih atmosferilij.

Primeren je za objekte z minimalnimi napušči, odlikujejo pa ga 
tudi primerno dolgi odprti časi za vgradnjo na fasado.
Kupiti ga je mogoče v granulacijah 1,0/1,5/2,0 in 2,5 mm.

UNISIL je na voljo v široki paleti barvnih odtenkov:
•	 	348	odtenkov	po	barvni	karti	JUB	za	omete	z	zrnavostjo	1,5	

in 2,0 mm,
•	 	200	odtenkov	po	barvni	karti	JUB,	odtenki	s	končnicami	2,	

3, 4 in 5, za omete z  zrnavostjo 1,0 in 2,5 mm,
•	 	dobaviti	 pa	 ga	 je	mogoče	 tudi	 v	 odtenkih	 po	 posebnih	

zahtevah kupcev.

UNISIL je izdelek vrhunske kakovosti, ki zagotavlja dolgoročno 
kakovost bivanja.
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JUPOL Latex in JUPOL Briljant sedaj tudi  
v 2 litrskem pakiranju!

MARMORIN v novih odtenkih!

Visokokakovostne pralne notranje zidne barve JUPOL Latex 
(JUPOL Latex Mat, JUPOL Latex Polmat in JUPOL Latex Saten), 
ki so namenjene predvsem za beljenje močneje obremenje-
nih površin (kot so javni prostori, hodniki, kuhinje…) ter vr-
hunska notranja barva JUPOL Briljant, z najvišjo stopnjo po-

krivnosti, pralnosti in beline, so sedaj na voljo tudi v novem, 2 l 
pakiranju. Barvo je možno niansirati v 348 odtenkov po barvni 
karti JUB.

Posebna dekorativna obde-
lava sten je tudi v letošnjem 
letu zelo modna. Zato smo 
razširili barvno paleto odten-
kov za MARMORIN (dekora-
tivni kit), ki je odslej na voljo 
tudi v 48 intenzivnih odten-
kih po barvni karti JUB.

Koristne informacije o vgradnji MARMORIN-a si oglejte na naši 
spletni strani v rubriki Strokovnjak svetuje oziroma na povezavi: 
http://www.jub.si/svetovalnica/strokovnjak-svetuje/od-
problema-do-resitve-interier/zahtevnejse-dekorativne-
obdelave-notranjih-zidnih-/marmorin-dekorativni-kit/



Trendi 2010
Trendi povezujejo različne vidike našega življenja. V trendih 
se izražajo naša kultura in način življenja, oblačenja, prehra-
njevanja ter tudi širše družbene tematike. V trende so vpeta 
čustva in hrepenenja, sanje in nostalgija. Na drugi strani pa 
trendi dopuščajo vse več prostora za lastno ustvarjalnost, saj 
sta prav individualnost in neponovljivost vsakega posamezni-
ka dandanes sami po sebi največji trend.

Trendi postajajo vse bolj »dopustljivi«, a tudi vse bolj dovrše-
ni. Tako je danes lahko tudi na naših stenah modno prav vse 
– žive ali hladne barve, raznovrstne kombinacije, vzorci, črte, 
tapete ali pa kar vse skupaj – če je le vsaka stvar na pravem 
mestu, v pravem odmerku in pisana na kožo posamezniku. 

Barvne kombinacije, ki jih predstavljamo za leto 2010, so 
morda na prvi pogled nekoliko provokativne. A samo na prvi 
pogled. Bistvo je, kot smo že ugotovili, v podrobnostih – v iz-
branih materialih, vzorcih, razmerjih in kombinacijah, pa najsi 
govorimo o pohištvu, dekorativnih dodatkih, oblačilih, hrani 
ali … stenah.

V naših niansirnih centrih JUMIX je možno niansiranje široke 
palete izdelkov po barvnih kartah JUB (348 odtenkov) in NCS 
(1950 odtenkov), pa tudi po drugih barvnih kartah.

Barve romantičnega juga
Barvna paleta vodnih barv, od morsko modrih, azurnih in pe-
ščenih do skoraj prosojnih barv gorskih slapov. Kombinacije 
barv odražajo umirjenost in predanost trenutku, najsi bo to v 
kopalnici, kuhinji ali v spalnici. Poudarjajo močno povezanost z 
naravo. So odlične barve za kombinacijo z naravnimi materiali, 
kot so kamen, kovina ali keramika in tudi les, še posebej star ali 
neobdelan. Da vse skupaj ne deluje prehladno, naj poskrbijo 
materiali tkanin v prostoru, še posebej lan ali grob bombaž.

Barvna kombinacija za večne romantike, ki ljubijo morje in mir, 
a tudi pustolovščine, ki jih nudi morje.

*prikaz nians je zgolj informativen

barve spremenijo dom
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Barve prebujajočega se jutra
Kombinacijo naravnih odtenkov (odtenkov zemlje, kamna, 
grafita, peska) dopolnjujeta močna oranžna barva, polna ži-
vljenja in energije, ter nežna vijolična, ki ponazarja nežnost in 
nostalgičnost. Če niste prepričani v vijolično na vaših stenah, 
poskusite barvno kombinacijo ujeti s šopkom vijolic.

Te barvne kombinacije so primerne za ljudi, ki so močno pove-
zani z naravo in radi posegajo po naravnih materialih tudi pri 
izbiri pohištva in oblačil ter po biološko pridelanih izdelkih.

*prikaz nians je zgolj informativen
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barve spremenijo dom

Kontrastne barve hladnega severa
Zelo drzna barvna kombinacija, ki požene kri po žilah. Močni 
odtenki modre, vijolične in rdeče so zelo vpadljivi. Te barve 
dosežejo posebno močen učinek, če so v prostoru temna 
tla in močno, temno pohištvo (črno, vijolično, temno rjavo). 
Prostor poživijo in omehčajo nežni pastelni odtenki (rumene, 
rumeno-zelene in vijolične). Za manj drzno kombinacijo lahko 
izberemo pastelno ali celo belo osnovo in močne barve upo-
rabimo kot dodatek. 

Ti barvni odtenki dopuščajo najrazličnejše kombinacije na-
ravnih in umetnih materialov, starih in modernih slogov, in so 
primerni za tiste, ki si upajo eksperimentirati.
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*prikaz nians je zgolj informativen



Barve žgočega poznopopoldanskega sonca
Barvna kombinacija, ki odraža bogastvo in dovršenost. Se-
stavljajo jo tople in močne barve. Barve zahtevajo medseboj-
no prepletanje, dovoljenih je veliko dodatkov, kot so zavese, 
baldahin, tapete … Nepogrešljiv dodatek so zlato, srebro ali 
baker ter vse, kar se sveti (tudi stekleni kristalčki ali ogledalca). 
Prav tako lahko v te barvne kombinacije odlično vključimo sta-
rinske predmete. 

To je prava kombinacija barv za ljubitelje polnega življenja, 
dogodivščin, dobre hrane in udobja.
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strokovnjak svetuje / interier

Poškodbe na klasično ometanih zidnih 
površinah v zgradbah se kažejo v obliki stalno 
mokrih madežev, odstopanja in luščenja deko-
rativnih barvnih nanosov, tvorbe puhastih 
kristalnih oblog ali celo drobljenja in odpadan-
ja vrhnjih plasti ometov. 

Največkrat so te poškodbe posledica stalne, pogoste, lahko pa 
tudi daljše kratkotrajne izpostavljenosti vlaženju zidov, ki ima 
različne vzroke: povzročijo jo lahko pomanjkljiva ali poškodo-
vana izolacija proti talni vlagi in vodi, pomanjkljiva toplotna 
izolacija (in posledično ponavljajoče nastajanje kondenza), 
zamakanje od poškodovanih vodovodnih, toplovodnih in 
kanalizacijskih vodov ali poškodovane strehe, namočenje ob 
poplavah ali ob gašenju požarov ipd. Te poškodbe povzroča 
predvsem izsoljevanje in jih s poenostavljenimi in nestrokov-
nimi posegi nikakor ni mogoče ustrezno sanirati, še več, s ta-
kimi posegi lahko v večini primerov napravimo več škode kot 
koristi.

Kako torej do tehnično pravilne in učinkovite san-
acije?
Kadar je to mogoče (zamakanje zaradi poškodovanih ali do-
trajanih vodovodnih, toplovodnih, kanalizacijskih ali odtočnih 
cevi, zamakanje zaradi poškodovane strehe, kapilarno vlaže-
nje zaradi poškodovane ali pomanjkljive izolacije pred talno 
vlago ali vodo ipd.), najprej preprečimo nadaljnje vlaženje in 
namakanje: saniramo ali na kakršen koli način blokiramo vir 
navlaževanja. Sledi prisilno sušenje navlaženih zidov, najbolje 
z razvlaževalniki, ki jih v prostore, katerih zidne površine sani-
ramo, namestimo vsaj za nekaj dni. Sušenje navlaženih zidov 
je včasih uspešno tudi z daljšim intenzivnim naravnim prezra-
čevanjem. Če vira navlaževanja ni mogoče blokirati, pomaga 
tudi, če v zid, ki ga saniramo, uspemo vsaj zmanjšati dotok vla-
ge ali vode. V tem primeru prisilno ali naravno sušenje zidov 
po večini ne prineseta kakšne posebne koristi.

Naslednja faza sanacijskega posega je odstranjevanje poško-
dovanih – vlažnih in presoljenih – ometov, v celoti je treba 
odstraniti tudi omete v 70 do 100 cm širokem pasu od meje 
oziroma nad mejo vlažnih madežev ali mejo vidnih poškodb. 
Očistimo tudi fuge med zidaki ali kamni 1 do 2 cm globoko. Z 
ohranjenih zdravih ometov odstranimo le dekorativne barvne 
nanose. Preperele zidake ali kamne iz zidov izkopljemo in pri 
tem nastale luknje zazidamo z novimi. Za zidanje uporabimo 
zmes, ki jo pripravimo iz JUBOSAN SANIRNEGA OBRIZGA.

Na tako pripravljene zidne površine nanesemo JUBOSAN SA-
NIRNI OBRIZG, pri čemer jih z maltno zmesjo v celoti prekrije-
mo, zalite morajo biti tudi fuge med zidaki ali kamni. Pretirano 
suhe površine dan pred vgradnjo obrizga navlažimo z vodo.

Po dnevu ali dveh sledi vgradnja JUBOSAN SANIRNEGA OME-
TA v debelini najmanj 3 cm oziroma v debelini ohranjenih ne-
poškodovanih ometov. Maltno zmes nanašamo med lesene 
distančne letve in jo pri tem čim manj tlačimo. Nanos med 
distančnimi letvami le porežemo, glajenje površine vgraje-
nega ometa ali ravnanje z lesenimi ali kovinskimi zidarskimi 
gladilkami ni dovoljeno. Ko nanos vsaj rahlo usahne, odstra-
nimo distančne letve in pri tem nastale žlebove zapolnimo s 
sanirno malto. Nanose, debelejše od 4 cm, izvedemo v dveh 
slojih. Če je potrebno, po dveh do treh dneh nanos zgladi-
mo ali zravnamo s približno 0,5 cm debelim nanosom sanirne 
maltne zmesi. 

Sledita sušenje in utrjevanje vgrajenega ometa, ki v normalnih 
razmerah trajata 7 do 10 dni za vsak cm debeline, pri debelej-
ših nanosih pa tudi dlje.

Za fino glajenje saniranih površin, ki so zaradi dokaj intenzivne-
ga krčenja sanirnega ometa lahko kar precej razpokane, upo-
rabimo FINI OMET 1,0 ali FINI OMET 0,6, ki ga nanesemo preko 
novo vgrajenega sanirnega ometa in preko ohranjenih in barv-
nih nanosov očiščenih ometov v debelini približno 3 do 4 mm. 

Po enotedenskem sušenju površine lahko prebarvamo s ka-
tero koli dobro paroprepustno notranjo zidno barvo. Najpri-
mernejše so JUPOL, JUPOL SILIKAT, JUBOSIL ANTIK, JUPOL 
GOLD ali BIO APNENA NOTRANJA BARVA. Osnovni premaz, če 
je le mogoče, opustimo, sicer pa v tem primeru najbolj pri-
poročamo z vodo razredčen JUBOSIL GX ali z vodo razredčen 
JUBOSIL G.

Opisana rešitev je trajna, če smo uspešno blokirali vir navlaže-
vanja ali močenja zidov. V vseh drugih primerih se poškodbe 
ponovno ne pojavijo, dokler se pore v sanirnem ometu ne za-
polnijo s solmi – pri nepretiranem vlaženju zidov je po naših 
izkušnjah to vsaj 8 do 10 let, seveda le ob tehnično pravilni 
vgradnji sanirnega sistema, s katero zagotovimo predvsem 
zadosten volumen por v sanirnem ometu, in če je sanirni 
omet debel vsaj 3 cm.

Bine Tornič, svetovalec za aplikativni razvoj

Sanacija zidnih površin, poškodovanih zaradi 
stalnega ali dolgotrajnega vlaženja
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strokovnjak svetuje / eksterier

Fino ometanim in prebarvanim fasadnim povr-
šinam ter fasadnim površinam, na katere je kot 
zaključni sloj vgrajen kakršen koli – tankoslo-
jen ali debeloslojen – dekorativen omet, zago-
tavljamo ustrezen estetski videz in ustrezno vi-
soko vodoodbojnost z rednimi obnovitvenimi 
oziroma vzdrževalnimi barvanji. 

Kdaj opravimo prvo in kdaj naslednja obnovitvena 
barvanja?
Odgovor ni lahek, saj na to vpliva cel kup dejavnikov. Najpo-
membnejši so: vrsta in kakovost zaključnega fasadnega sloja, 
arhitektonska zasnova objekta in z njo pogojena stopnja iz-
postavljenosti fasadnih ploskev padavinam in drugim atmos-
ferilijam, onesnaženost zraka v neposredni okolici objekta, 
mikroklimatski pogoji na lokaciji objekta, kakovost izvedbe 
fasaderskih del, predvsem kakovost izvedbe detajlov na fasa-
dnih ploskvah, itd.

Ob predpostavki, da so na fasado vgrajeni zaključni sloji pri-
merni za arhitektonsko zasnovo objekta, da fasadne ploskve 
niso pretirano izpostavljene padavinski vodi in da v nepo-
sredni okolici objekta ni ekstremnih onesnaževalcev zraka 
s prašnimi delci, sajami in visokimi izpusti kemijsko aktivnih 
snovi, apnenocementne (mineralne) in silikatne dekorativne 
omete ponavadi prvič prebarvamo 10 do 15, akrilne 15 do 20, 
silikonske pa 20 do 25 let po vgradnji. Enako izpostavljene fino 
ometane fasadne ploskve in prebarvane z apnenimi fasadni-
mi barvami zahtevajo prvo obnovitveno barvanje po 5 do 10 
letih, če so prebarvane s silikatnimi barvami po 10 do 15, z 
akrilnimi barvami po 15 do 20 in silikonskimi barvami pa po 
20 do 25 letih.

Seveda so tudi intervali med posameznimi obnovitvenimi 
barvanji odvisni od zgoraj opisanih dejavnikov in se za neka-
kšne povprečne eksploatacijske pogoje pri uporabi apnenih 
fasadnih barv gibljejo med 5 in 10, silikatnih med 10 in 15, 
akrilnih med 15 in 20 ter silikonskih med 20 in 25 let.

Pri obnovitvenih posegih v navedenih intervalih še lahko jam-
čimo, da ob izteku intervala na fasadni površini ne bo prišlo do 
poškodb, ki bi pred obnovitvenim barvanjem zahtevale tudi 
sanacijske posege v podlago. Tak način vzdrževanja fasadnih 
površin bi vsekakor moral biti cilj vsakega lastnika in vzdrže-
valca objektov, saj vzdrževanje primerne »kondicije« fasade 
zagotavlja z daleč najnižjimi stroški.

In kakšen naj bo postopek obnovitvenega ali vzdr-
ževalnega barvanja?
Splošno uporaben postopek, če izvzamemo fino ometane 
fasadne površine, prebarvane z apnenimi in silikatnimi fasa-
dnimi barvami, je naslednji:
1.  Najprej fasadne ploskve operemo s curkom – najbolje vro-

če – vode, da odstranimo kar največ oprijete umazanije – 
prašnih delcev, saj, selišč zidnih alg in plesni ipd. 

2.  Z zidnimi plesnimi ali algami okužene fasadne površine 
nato dezinficiramo z razredčenim ALGICIDOM (ALGICID : 
voda = 1 : 5), ki ga v enem ali dveh slojih dobro vtremo v 
podlago.

3.  Sledi osnovni premaz. Za lasasto razpokane fino ometane 
fasadne površine priporočamo JUBOSIL EX, v vseh drugih 
primerih pa bosta zelo dobra z vodo razredčena JUBOSIL 
G ali JUKOL, za padavinam manj in le redko izpostavljene 
fasadne ploskve pa je primerna tudi z vodo razredčena 
AKRIL EMULZIJA.

4.  Če za obnovitveno barvo izberemo med mikroarmiranima 
fasadnima barvama REVITALCOLOR AG ali REVITALCOLOR 
SILIKON, pravzaprav ne moremo narediti napake. Primerni 
sta za vse vrste fasadnih površin (razen za tiste, ki smo jih 
zgoraj iz obravnave izvzeli), tako da bomo z njima kako-
vostno obnovili fino ometane in z akrilnimi ali silikonskimi 
barvami prebarvane fasadne površine ter vse vrste apne-
nocementnih (mineralnih), silikatnih, akrilnih in silikonskih 
dekorativnih ometov. Barvo REVITALCOLOR SILIKON še po-
sebej priporočamo za fasadne ploskve zgradb brez napu-
ščev, saj jo odlikuje dolgotrajno visoka vodoodbojnost. Vse 
tri omenjene barve so sorazmerno dobro paroprepustne, 
prebarvanim površinam pa nudijo dobro obstojnost pred 
okužbo z zidnimi algami in plesnimi.

Bine Tornič, svetovalec za aplikativni razvoj

Obnovitveno (vzdrževalno) barvanje 
fasadnih površin
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jub design studio

Predlog 1: 
Bela kava (barvna karta NSC, odtenek 1510-Y50R) je prevladu-
joč odtenek te palete. Njeni preprosti toni se odlično ujamejo 
in ustvarijo nevtralno, a razkošno ozadje prostora. Nekoliko 
temnejši odtenek kapučina (barvna karta NCS, odtenek 4020-
Y60R) lahko uporabimo na krajši steni dnevne sobe. Če želi-
mo prostor nekoliko poživiti, lahko steno v kuhinji odenemo 
v močnejšo rdečo barvo (barvna karta JUB, odtenek 5580). Ta 
barvna kombinacija dobro deluje v kuhinji, dnevnem prostoru 
ali jedilnem kotu. Intenzivne barve lahko uporabimo tudi za 
dekorativne blazinice na rjavi sedežni garnituri. 

Ob praznovanju 40-letnice JUPOL-a smo pripravili tudi nagradni natečaj na spletni strani www.
jupol.si, za glavno nagrado pa namenili barvno študijo in brezplačno pleskanje doma. Zmagov-
alka natečaja je družina Kragelj iz Hruševja, ki ravno opremlja svojo novo montažno hiško. Hiša je 
funkcionalna, v dveh nadstropjih, spodnji prostori so bivalni, v zgornji etaži so spalnica in otroške 
sobe ter majhna galerija. Radi imajo čim bolj naravne materiale in naravne tone, kar je razvidno 
tudi iz izbire pohištva. Predstavljamo vam primer barvne študije bivalnih prostorov, ki jo je za 
družino Kragelj pripravila naša arhitektka. 

Barvna študija interierja

Predlog 2: 
V dnevni sobi lahko stene pobarvamo s toplimi, sončnimi 
odtenki rumene vrtnice (barvna karta JUB, odtenek 1104). 
Pohištvo, ki je v barvnem razponu od slonokoščene bele do 
rdečkasto rjavega cimeta, se odlično dopolnjuje z rumenka-
stimi odtenki sten. Del dnevnega prostora in detajle v kuhinji 
lahko poudarimo z intenzivnejšim odtenkom sončne oranžno 
rumene (barvna karta JUB, odtenek 2101). Na ta način bomo 
popestrili barvno kompozicijo. Strop pobarvamo z najsvetlej-
šim odtenkom prevladujoče barve.

Predlog 1b Predlog 2b

Predlog 1b Predlog 2b
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V JUB Design Studiu pa pripravljamo še eno novost. Nov pro-
gram JUB Design Studio »offline« bo tudi projektantom, izva-
jalcem, arhitektom in trgovcem omogočal enostavno izdelavo 
barvne študije za njihove stranke. 

Stranka se bo tako lahko brez odlašanja odločila za izbrani od-
tenek fasade.  

Na DVD bodo za sedaj poleg programa JUB Design Studio 
tudi celoten pregled JUB-ovih izdelkov in reference, pripravlja-
mo pa tudi že nove vsebine. Več informacij dobite pri naših 
prodajnih inženirjih.

Program  
za samostojno  
izdelovanje 
barvnih študij 

V sklopu JUB Design Studia je na naši spletni strani zaživela 
nova storitev – odslej lahko stranke naročijo barvno študijo 
kar z domačega računalnika. 

Barvna študija zajema:
•	 	tri	predloge	našega	arhitekta,	ki	 jih	stranka	prejme	tudi	v	

tiskani obliki na svoj dom,
•	 	obdelano	fotografijo,	ki	 jo	stranka	prejme	v	svoj	predal	v	

spletnem JUB Design Studiu in lahko sama izbira različne 
barvne kombinacije.

Rok izdelave je pet delovnih dni, storitev stane 48 EUR (vključ-
no z DDV). Več na www.jub.si.

Predlog 3: 
Kot tretji predlog predlagamo harmonične barve pomarančne 
kreme in karamele (barvna karta JUB, odtenka 1164 in 2162). 
To sta izrazito nežni in ženstveni barvi, hkrati pa sta tudi topli 
in z njima enostavno ne moremo zgrešiti. Mehki toni ustvarijo 
domač in hkrati sodoben bivalni prostor in se odlično podajo 
v bivalne prostore.

Predlog 3b

Predlog 3b

Tina Marolt, arhitekt svetovalec

Naročanje 
barvnih študij 
tudi prek spleta
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intervju

Krabonja: Gospod Olovec, najprej bi se vam rad zahvalil za 
vašo pripravljenost na pogovor z nami. Prosim, povejte nam, 
kako in kdaj se je začelo sodelovanje z JUB-om?
Olovec: Sodelovanje se je začelo skoraj po naključju, kot pla-
čilo za opravljene storitve smo lahko s kompenzacijo preko 
Kalcita Kamnik prejeli JUB-ove izdelke. Tega se zelo dobro 
spominjam, bilo je 16. avgusta 1992, ko smo prejeli prvi račun 
od JUB-a. Potem smo začeli redno kupovati JUB-ove izdelke, 
predvsem barve. Fasad takrat še nismo prodajali.

Z našimi izdelki delate od samega začetka. Pri svojem delu ste 
preizkusili vse konkurenčne proizvode, kaj je torej odločilo, da 
ste v vseh teh letih ostali zvesti JUB-u in njegovim izdelkom?
Dober servis v vseh pogledih, kompleten prodajni asortiman, 
solidna kakovost izdelkov, pomoč pri izobraževanju in sveto-
vanje na terenu.

Poleg trgovine imate tudi podjetje, ki se ukvarja s storitvami. 
Kaj je bil povod, da ste se usmerili tudi v ta segment?
Podjetje se imenuje BARON d.o.o. Aktivno je od leta 1998, 
stalno zaposlujemo sedem ljudi, glavna dejavnost podjetja je 
fasaderstvo, v manjši meri pa tudi slikopleskarstvo.

Podjetje smo ustanovili, ker smo začutili priložnost, da potrošni-
kom lahko ponudimo celotno storitev – material in izvedbo. 

Ste družinsko podjetje in najbrž je zelo naporno uskladiti ob-
veznosti in delo v obeh segmentih, v trgovini in pri vodenju 
podjetja za opravljanje storitev? Kako ste uspeli organizirati 
delo na obeh področjih?
Trgovino vodi žena Mira, ki skrbi za prodajo in večino poslov, 
povezanih z organizacijo poslovanja trgovine, storitveno de-
javnost pa vodim sam. Seveda pa je mnogokrat potrebna 
moja pomoč tudi v trgovini. Delovni dan se nikoli ne konča 
ob 15. uri. 

Ste priznan vgrajevalec JUBIZOL FASADE, ali nam lahko zau-
pate, kako je bilo na začetku, ko ste se srečali s prvim izzivom 
izvedbe?
Na našem območju je bila v preteklosti zelo popularna izde-
lava fasad s toplotnoizolacijskimi ometi. V sodelovanju z JUB-
om pa sem se prepričal, da je JUBIZOL FASADA boljša tako za 
naročnika kot za izvajalca. Izdelavo fasad sem dobro poznal 
tudi zaradi inženiring poslov, ki sem jih opravljal. Poznal sem 

proces in zakonitosti pri vgradnji, že ob samem začetku pa 
sem zaposlil usposobljene in preizkušene sodelavce. 

Pri današnji pestri izbiri zaključnih slojev se verjetno srečujete 
z različnimi željami in zahtevami strank. Katero izmed njih bi 
posebej omenili?
Stranke najbolj zaupajo našim pozitivnim izkušnjam z materi-
ali, ki jih vgrajujemo najpogosteje. Dobro opravljeno delo na 
objektih in zadovoljen naročnik sta naša najboljša reklama. 
Stranke ponavadi izberejo strukturo in granulacijo zaključ-
nega sloja ter barvni odtenek, vrsto materiala pa največkrat 
prepustijo nam.

Poleg vrste zaključnega sloja je najpogosteje najtežje izbrati 
barvni odtenek. Kako lahko pomagate strankam?
Stranko najprej povprašamo, v katerem barvnem odtenku bi 
rada imela fasado, nato se pogovorimo o detajlih, obrobah, 
dekorativnih profilih, črtah … Pri tem nam pomaga tudi JUB, 
ki nam v takem primeru izdela barvno študijo za strankin 
objekt, iz katere stranka lahko vidi, kakšna bo fasada, poma-
gamo pa si tudi z vzorci, odvzetimi pri mešanju različnih barv 
in ometov.

Našo mešalnico uporabljate že vrsto let. Ali mislite, da je me-
šalnica vplivala na vašo poslovno uspešnost?
Za mešalnico smo se odločili ob prvi priložnosti, ki smo jo do-
bili. Uporabljamo jo že od leta 1999. Omogočila nam je večjo 
prepoznavnost in širši krog kupcev.

Velik poudarek dajete fasadnim materialom, a tudi mešanju 
vseh drugih izdelkov ... 
Z možnostjo priprave različnih barvnih odtenkov po željah kup-
ca ob obisku trgovine smo močno izboljšali prodajni servis. Pred 
tem smo morali barvne odtenke naročati v firmi, zaradi daljšega 
dobavnega časa smo morali skrbeti, da so bile naročene koli-
čine dovolj velike in so ponavadi vključevale še malo rezerve. 
Tako je kupcem vedno ostalo po kakšno vedro barve ali ometa, 
ki ga niso potrebovali. Z možnostjo takojšnje priprave barvnih 
odtenkov pa smo omogočili racionalnejše naročanje. 

O mešanju izdelkov vodimo evidenco že od samega začetka, 
do sedaj smo opravili več kakor 13.000 mešanj, približno 1.500 
mešanj na leto. Brez mešalnice si danes našega poslovanja ne 
moremo več predstavljati.

Rojen: 10. 8. 1957
Izobrazba: inženir strojništva
Samostojni podjetnik: 19 let

Jože Olovec

Jože Olovec
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reference

Glede na to, da je vaša dejavnost močno vpeta v zaključna 
gradbena dela, ali je tudi pri vas čutiti zmanjšan obseg proda-
je in storitvene dejavnosti v primerjavi z lanskim letom?
Prodaja se nam je zmanjšala za približno 15 odstotkov, obseg 
storitev pa je ostal približno enak. Sedaj pa zaznavamo manj-
še povpraševanje kot v enakem obdobju lani. Obseg storitev 
ohranjamo zaradi dobrih referenc in ker smo bili do sedaj 
usmerjeni k manjšim individualnim naročnikom in nismo bili 
vezani na izvedbo del na večjih gradbiščih. Do konca sezone 
imamo še dovolj dela.

Zanima nas, ali lahko izpostavite kakšen objekt, na katerega 
ste še posebej ponosni?
Ponosni smo na stanovanjski blok na Dolenjski cesti v Ljublja-
ni, na hotel v Podčetrtku, na SPO v Dolskem in še na več dru-
gih objektov v Posavju, Dolenjskem in v Ljubljani.

Najlepša hvala za vaše odgovore. Želimo vam še naprej veliko 
delovnih uspehov, sreče in zadovoljstva.

Z g.Jožetom Olovcem se je pogovarjal Marjan Krabonja, 
direktor prodaje 

Lokacija: Stanovanjsko poslovni objekt, 
Rimska cesta, Ljubljana

Material: Jubosil EX, Revitalcolor Silikon
Nianse: receptura po naročilu, odtenek RSNKMK9249

Leto prenove: 2008

Lokacija: Večstanovanjski objekt, 
Prešernova cesta, Ljubljana

Material: JUBOSIL FX
Nianse: 2032 in 2033, barvna karta JUB

Leto prenove: 2008

Mira Olovec

Prodajalna je dobro založena
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reportaža

V začetku avgusta v majhni srbski vasici za-
donijo trobente, saj je na vrsti vsakoletni Guča 
festival. Vasica, v kateri živi le 2500 prebival-
cev, v nekaj dneh postane pretesna za vse 
obiskovalce, željne etno glasbe, kulturnega 
programa in gurmanskih užitkov. Tja vsako 
leto na vrhuncu poletja romajo turisti iz vse 
Evrope. Guča festival postaja iz leta v leto 
večji in prepoznavnejši. Prvi festival se je odvil 
davnega leta 1961, letošnji festival pa je bil že 
devetinštirideseti po vrsti.

Ljubezen do glasbe se je v tej vasici poleg Čačka rodila že dav-
nega leta 1831. Takrat je princ Miloš Obrenović ustanovil prvo 
glasbeno skupino. Od takrat naprej so »dragačevske« trobente 
postale glavna glasbila, ki so tradicionalno prisotna na vseh 
večjih dogodkih – na slavjih rojstva, krsta, poroke. Njihov kult 
se je razširil po vsem svetu. Glasba je zelo raznolika; mešajo se 
različne zvrsti od povsem domačih melodij do kola, jazza in 
house ritmov. Glasba resnično združuje, saj trubači navdušu-
jejo široke množice. Ob tem je nemogoče ostati ravnodušen, 
saj vas zvoki trobent prisilijo, da zaplešete.

GUČA – Fenomen »made in Serbia«

Seveda pa Guča ni samo festival glasbe. Lahko bi rekli, da je 
glasba zgolj kulisa za največji balkanski gurmanski praznik. 
Vonj jedi z žara, kuhanega zelja (svadbeni kupus), odojkov in 
jagenjčkov se prepleta s pivom in rakijo, ki teče v potokih.

Letošnji festival je potekal med 6. in 9. avgustom. V nekaj dneh 
se je zbralo več kakor 600.000 obiskovalcev, med katerimi je 
bilo ogromno Slovencev. Nastopilo je več kakor 1500 glasbe-
nikov, med njimi tudi iz Švedske, Nemčije in ZDA. V finalnem 
delu festivala se je pomerilo 16 orkestrov, letošnji zmagovalec 
pa je orkester Ekrema Mamutovića iz Vranja. Festival se je za-
ključil z velikim festivalskim kolom.

Guča je vsekakor dogodek, ki ga je vredno izkusiti. Vsakemu 
obiskovalcu ponuja svojevrstno doživetje in novo izkušnjo. 
Tako raznolike in pisane množice ni moč srečati nikjer drugje. 
Odprtost ljudi, sproščenost, dobra hrana in pijača, glasba, ki 
vsakega pripravi do plesa – vse to so aduti, ki te očarajo in 
zasvojijo. Guča, vidimo se spet naslednje leto!

Igor Rajić, vodja izvoznih trgov
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jub in mladi

Dejanja so glasnejša od besed!

Razstavo z naslovom Dejanja so glasnejša od besed, ki 
predstavlja ekološko problematiko našega glavnega mesta, 
so na Osnovni šoli Ledina odprli 22. aprila 2009. Razstava bo 
trajno postavljena na njihovi šoli in bo učence, učitelje in starše 
spodbujala k odgovornemu ravnanju do okolja. Vredno ogleda.

V JUB-u smo sodelovali v projektu »Zemljo so 
nam posodili otroci«, h kateremu so nas pov-
abili učenci OŠ Ledina.

Opazili in poiskali so nas otroci iz ekošole Ledina. V okviru raz-
stave »Dejanja so glasnejša od besed« so si zamislili, da bi avle 
in dolgočasne hodnike spremenili v prostor za razstavo z eko-
loškimi vsebinami. Tako so se spomnili na JUB, na okolju pri-
jazne barve, in nas povabili k sodelovanju. Njihovi prostori so 
zaživeli v zelenih tonih s poslikavami in informacijami s podro-
čja ekologije in z razstavljenimi izdelki, izdelanimi iz odpadnih 
materialov. V okviru sodelovanja so nas tudi obiskali in si ogle-
dali naše podjetje ter ravnanje na področju varovanja okolja. 
Zelo zadovoljni so se odločili, da nas nominirajo v projektu 
»Zemljo so nam posodili otroci«. Namen projekta je poiskati in 
promovirati pozitivne zglede ohranjanja naravnega okolja. V 
projektu mladi raziskujejo okoljsko ozaveščenost in dejavnosti 
za ohranjanje naravnega okolja v svoji okolici ter predlagajo 

Agenciji RS za okolje kot nosilcu projekta tiste pravne in fizične 
osebe, ki največ naredijo na področju okolja in s tem dvigujejo 
zavest o pomembnosti varovanja okolja. Zaključna prireditev, 
kjer so bili predstavljeni vsi nominiranci, je bila 22. aprila na 
dan Zemlje na ljubljanskem gradu pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika Republike Slovenije, Danila Turka. Nomini-
ranih je bilo 73 nominirancev, ki jih je predlagalo 54 osnovnih 
šol. Med nominiranci so bile izobraževalne ustanove, občine, 
podjetja, posamezniki ... 

Na OŠ Ledina že tradicionalno vključujejo ekološke vsebine v pouk 
in dejavnosti, ki potekajo ob pouku, saj so že od leta 2000 vključe-
ni v mednarodni projekt «Ekošola kot način življenja«. Danes je v 
ta projekt vključenih 319 osnovnih šol.

Vsi, ki smo sodelovali, smo bili tudi zmagovalci, ker so nas pri 
našem trudu opazili otroci. V želji, da za okolje storimo nekaj 
več, kot je potrebno. »Dan Zemlje se začne v nas samih. Kdor 
ga nosi v svojem srcu, gradi spoštovanje in ljubezen, udejanja 
človeške vrednote, živi z naravo in vse to prenaša na potomce. 
In prav to je največje darilo našemu edinemu planetu Zemlja.« 
(slogan zaključne prireditve)

Lidija Hočevar Janežič, tehnologinja za okolje

Pohvale vredno delo so opravili starši in otroci ter drugi pro-
stovoljci v vrtcu Kozarje (Viški gaj). Pred poletjem so se odločili 
za akcijo, v kateri so sami prebarvali ograjo vrtca.

Na njihovo pobudo smo se odzvali tudi v JUB-u in jim podarili 
barve JUBIN.

Delo so dobro opravili in prepričani smo, da bo nova ograja 
dobro služila svojemu namenu!

Delovna akcija v vrtcu Kozarje
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Fotografije, objavljene v prejšnjem JUB Maga-
zinu, so spodbudile tudi druge ljubiteljske 
fotografe, da so se odzvali s svojimi »izdelki«. 
Razveseljivo je, da je samo v JUB-u veliko pos-
ameznikov, ki si krajšamo čas s fotografijo. 
Tudi v prihodnje vas vse še vedno vabimo, da 
pošljete svoje fotografije na temo »barve nara-
ve« na naslov andrej.virag@trc-jub.si.

Če so bile v prejšnji številki bolj v ospredju pokrajine, so avtorji 
tokratnih fotografij bolj naklonjeni detajlom v naravi. 

Fotografija Jureta Babnika predstavlja mak v žitu, kar lahko 
lepo vidimo spomladi. Navdušila me je mirnost makovega 
cvetu, za katerega vemo, da je bolj krhek kot žito okoli njega, 
vendar v fotografiji deluje, kot da se mu je uspelo postaviti v 
pokončen in miren položaj kljub vetru, ki premika vse okrog 
njega. Klemen Kerpan nam predstavlja fotografijo cvetov, pri 
kateri izstopa kontrast med intenzivnostjo modrine neba in vi-
jolične cvetov, ravno tako pa je dobro prostorsko ujeta. Sončni 
vzhod Davorja Gvardjančiča bi bil zanimiv že sam po sebi, veja 
v ospredju pa mu daje dodatno dinamiko in naredi sliko še 
zanimivejšo.

Andrej Virag, razvojni inženir

Jure Babnik – Žito in mak, Dol pri Ljubljani, 2009

Klemen Kerpan – Flower power, Korčula, 2009   

Davor Gvardjančič – Sončni vzhod, Dol pri Ljubljani, 2009  

Barve narave

interno
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Križanka

razvedrilo

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 30.10.2009. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Prva nagrada: JUBIN Metal, 0,65l, niansa po izbiri / Druga nagrada: JUBIN Decor, 0,65l, niansa po izbiri / 
Tretja nagrada: JUBIN Lasur, 0,65l, niansa po izbiri
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Unisil 
siloksanizirani
akrilni omet
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