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Aktualno: 

Znamka JUPOL že petič zapovrstjo prejela 
priznanje Trusted Brand

Otvoritev novega JUB design Studia v 
Sarajevu

Tehnološko raziskovalni center JUB gostil 
evropskega komisarja Johannesa Hahna
Strokovnjak svetuje:

Podjetje JUB partner pri projektu 
energijsko samozadostne celice

JUMIX:

Predstavitev sistema Cool z IR pigmenti

Poštnina plačana pri pošti 
SI-1262 Dol pri Ljubljani
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1001 ideja za Vaš dom

JUB Design Studio praznuje drugi rojstni dan     

Za to priložnost smo razstavno-prodajni salon opremili z novimi vzorci, kjer boste našli še več kreativnih idej, izvirnih rešitev in barvnih kombinacij za vaš dom.

Do konca oktobra 2012 vas za vsak nakup nad 50 evri obdarimo!

Brezplačne popoldanske delavnice - naredi si sam

Prikaz tehnik iz linije JUB Decor tudi za malo manj izkušene domače mojstre. Prva delavnica na temo Marmorina, dekorativnega akrilnega kita, bo 26. septembra. 

Aktualni razpisani termini in tematike na www.jub.eu.

Pon.-pet.: 7.00 - 19.00, sob.: 7.00 - 13.00     T: 080 15 56

Prodajalna in razstavni salon
Dol pri Ljubljani

jub v regijiuvodnik

JUB Design Studio 
praznuje drugi 
rojstni dan 
V mesecu septembru bo JUB Design Studio 
praznoval drugi rojstni dan, zato se bo v 
mescu septembru in oktobru odvijalo veliko 
zanimivih aktivnosti. Poleg različnih delav-
nic in predavanj, ki bodo potekala v popol-
danskih terminih, bomo kupcem v tem času 
nudili nagrade in popuste pri nakupu naših 
materialov. Za to priložnost smo razstavno-
-prodajni salon opremili z novimi vzorci, 
še posebno pozornost smo namenili novim 
vzorcem dekorativnih tehnik, ki so med na-
šimi kupci čedalje bolj priljubljene. 

JUB Design Studio prodajalna in razstavni salon je center, kjer 
je predstavljen obsežen prodajni program izdelkov in storitev, 
ki jih proizvaja podjetje JUB. Salon je namenjen pridobivanju 
kreativnih idej za vsak dom, saj v njem brez dvoma najde vsak 
zanimive rešitve za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih povr-
šin, fasadnih površin, lesa in kovine.

Razstavni salon je razdeljen v štiri glavne sklope, med kateri-
mi izstopa program notranjih barv. Poleg tradicionalno belih 
zidnih površin v bivalni prostor vključujemo čedalje več DR-
ZNIH in MODERNIH barvnih kombinacij, saj se čedalje bolj za-
vedamo vpliva barv na razpoloženje in počutje. Na posebnih 
izvlečnih panojih je nanesenih preko 350 barvnih odtenkov 
po JUB barvni karti, kar omogoča večplastno barvno kom-
biniranje. Predstavljeni so najnovejši barvni trendi in modne 
barvne kombinacije, kar omogoča domišljiji prosto pot, da si 
obiskovalci lahko naredijo stensko poslikavo v poljubni barvni 
kombinaciji.

V galeriji barv in ometov je predstavljenih preko 350 odten-
kov barv in ometov po barvni karti JUB na večjih površinah, 
kar olajša predstavo v prostoru in pripomore k preprostejši 
odločitvi glede izbora barve zaključnega fasadnega sloja. V 
galeriji fasadnih sistemov JUBIZOL so predstavljeni različni to-
plotnoizolacijski materiali, kot del JUBIZOL fasadnega sistema, 
in gradbeni detajli s poudarkom na njihovi izvedbi.

Dekorativni kotiček predstavlja najatraktivnejši del, saj zajema 
predstavitve dekorativnih obdelav površin, kjer so z različnimi 
tehnikami nanosa prikazani izdelki Marmorin, Artcolor, Deco-

ral, Jubosil antik, Galamour in seveda šablone. Rezultat kom-
binacije materialov za dekorativno obdelavo je v unikatnih in 
fascinantnih umetniških poslikavah.

Za popolno opremo doma je tu še kotiček keramike s pro-
gramom HIDROSOL SISTEM, kjer so predstavljeni izdelki in 
programske rešitve za hidroizolacijo teras, balkonov, vodnih 
zbiralnikov v zemljo vkopanih delov, sanacijo poplavljenih po-
vršin, sanacijo kopalnic in kjer je program interjerja in ekster-
jerja zaokrožen s programom za vgradnjo keramičnih ploščic. 
Torej s programom lepil za keramiko, fugirnimi masami v 20 
odtenkih in tesnilnimi masami v 7 odtenkih.

Tudi letošnje leto je bilo v znamenju investicij, poleg otvoritve 
novega proizvodnega obrata ekspandiranega polistirena – 
stiropora, ki za JUB predstavlja eno večjih investicij v zadnjih 
letih, smo v juniju odprli tudi nov logistično-izobraževalni 
center v Sarajevu. Moderni objekt, ki se razteza na 1.500 
m2, združuje vse dejavnosti JUB-a BIH na enem mestu, kar 
omogoča večjo fleksibilnost in boljše odzivanje na potrebe 
trga. V novem logistično-izobraževalnem centru bo imela 
prostore tudi JUB Akademija, ki je med uporabniki naših 
materialov čedalje bolj prepoznavna in cenjena.

V rubriki JUB Akademija si lahko preberete vse o aktualnih 
seminarjih in seminarjih, ki se bodo izvajali v letu 2013. V 
prvi polovici letošnjega leta je bilo v okviru JUB Akademije 
organiziranih kar 65 različnih seminarjev, na katerih je bilo 
prisotnih nekaj več kot 1.200 udeležencev.

Ponosni smo tudi na vse nagrade, ki jih je letos prejelo naše 
podjetje, še posebej pa bi izpostavili nagrado Trusted Brand, ki 
jo je znamka JUPOL že peto leto zapovrstjo prejela za najbolj 
zaupanja vredno blagovno znamko v kategoriji barv za dom. 
Izpostaviti pa moramo tudi nagrado Zelena misija, ki smo jo 
v okviru letošnjega sejma DOM prejeli za toplotnoizolacijski 
sistem JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem Unixil G Cool, kot 
varčen in okolju prijazen izdelek.

Predstavljamo vam tudi novo notranjo barvo JUPOL Strong, 
vrhunsko pralno barvo za močno obremenjene površine, 
ki je odporna na čiščenje madežev. V rubriki strokovnjak 
svetuje – interjer pa vam tudi tokrat predstavljamo med kupci 
čedalje bolj priljubljene dekorativne tehnike, tokrat smo za vas 
pripravili dekorativno tehniko Aurora.

Lepo pa vas vabimo v naš JUB Design Studio, ki v tem mesecu 
praznuje drugi rojstni dan, zato se bo v mescu septembru in 
oktobru odvijalo veliko zanimivih aktivnosti. Za to priložnost 
smo JUB Desing Studio na novo opremili in ga naredili še 
bolj zanimivega, tako da so obiskovalcem na enem mestu na 
voljo vse informacije za preprostejšo odločitev o izbiri barvnih 
kombinacij na fasadi ali v notranjih prostorih.

Upamo, da bodo informacije, ki jih boste našli v tej številki, 
za vas zanimive in koristne. Seveda pa bomo veseli tudi 
vaših pripomb, priporočil ali pa zgolj mnenj. Pišite nam na 
jubmagazin@jub.si.

Vaš JUB

Izdajatelj: JUB d.o.o. 
Glavni in odgovorni urednik: Jelka Slatinšek 
Glavni tehnični urednik: Jelka Slatinšek
Vsebinski urednik: Nevenka Kobal
Kreativna zasnova: Tomaž Pilih
Tisk: Tiskarna Januš, 2012
Naklada: 4.500 izvodov 

Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, Sl-1262 Dol pri Ljubljani

Prenovljeni JUB Design Studio.

V razstavnem salonu so na enem mestu na voljo vse informa-
cije za preprostejšo odločitev o izbiri barvnih kombinacij na 
fasadi ali v notranjih prostorih, hkrati pa so na voljo arhitekti, 
tehnični svetovalci in prodajno osebje z nasveti pri izbiri ustre-
znih izdelkov in s tem uresničitvi idej za vsak dom.

Albina Močilnikar, vodja JDS
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Blagovna znamka JUPOL je po izboru slo-
venskih potrošnikov najbolj zaupanja vre-
dna blagovna znamka v kategoriji barv za 
dom. 
To so pokazali rezultati raziskave, ki jo je med slovenskimi po-
trošniki že šesto leto zapored opravila revija Reader's Digest, 
razglasitev pa je v sredo, 23. maja potekala v Klubu Cankarje-
vega doma v Ljubljani. Blagovna znamka JUPOL je tako prejela 
naziv TRUSTED BRAND za leto 2012, ob tem pa je prejela tudi 
posebno plaketo za petkratni zaporedni naslov najbolj zaupa-
nja vredne blagovne znamke.

Dragan Stajić, direktor prodaje skupine JUB s priznanjem Trusted Brand.

V okviru raziskave potrošniki blagovne znamke ocenjujejo 
na podlagi štirih kriterijev – kakovost, zunanjost, uporabnost 
in primerna cena. Naziv najbolj zaupanja vredne blagovne 
znamke pridobijo tisti izdelki, ki dosežejo najvišjo oceno po-
trošnikov. Blagovna znamka JUPOL je naziv najbolj zaupanja 
vredne blagovne znamke prejela v kategoriji barv za dom.

Revija Reader's Digest je evropsko raziskavo Trusted Brand o 
zaupanju potrošnikov blagovnim znamkam izvedla že dva-
najsto leto zapored, Slovenija pa je bila v raziskavo vključena 

šesto leto zapored. Za naziv Trusted Brand so se potegovali iz-
delki v 40 kategorijah, raziskava je bila izvedena v 15 državah.

Področje trženja

Nagrado Zelena 
misija prejel JUB za 
toplotnoizolacijski 
sistem JUBIZOL 
Comfort z zaključnim 
slojem Unixil G Cool 
V okviru letošnjega sejma Dom podelili na-
grado za energetsko varčen in okolju prija-
zen izdelek.

Prikaz JUBIZOL fasdnih sistemov

V okviru sejma DOM 2012 je JUB je za svoj energijsko varčen 
in okolju prijazen sistem JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem 
Unixil G Cool v marcu 2012 prejel nagrado Zelena misija, ki 
jo podeljujeta Gospodarsko razstavišče in Združenje lesne in 
pohištvene industrije pri GZS.

»V skupini JUB se neprestano trudimo slediti trendom in s svo-
jimi izdelki ponuditi, kar potrošniki zahtevajo. Veseli nas, da je 

Znamka JUPOL prejela priznanje Trusted Brand 
za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko 

Otvoritev JUB logistično-izobraževalnega centra 
v Sarajevu

aktualnojub v regiji

JUB, d. o. o. Sarajevo s svojim delovanjem 
pokriva celotno bosansko-hercegovsko trž-
išče. Krono dosedanjega delovanja, ki se je 
začelo leta 1998, pa predstavlja otvoritev 
novega logistično-izobraževalnega centra v 
Sarajevu.

Svečana otvoritev logistično-izobraževalnega centra je bila 
4. julija, center pa se nahaja v kraju Vlakovo pri Sarajevu. Na 
otvoritvi je bilo nekaj več kot 170 povabljenih, med njimi tako 
predstavniki državnih institucij kot tudi poslovni partnerji iz 
cele BIH ter kar nekaj predstavnikov različnih medijev.

Čast rezanja traku je pripadla gospodu Štefanu Hoyerju, pred-
sednik uprave JUB – H, d. d., gospodu Nikoli Lovrinoviću, sve-
tovalec predsednika vlade BiH, in gospodu Muhadinu Hrapo-
viću, direktor JUB, d. o. o. Sarajevo.

Moderni objekt se nahaja na 1.500 m2, njegova vrednost pa 
presega pet milijonov konvertibilnih mark.

Novi objekt v lasti JUB-a združuje vse dejavnosti JUB-a BiH na 
enem mestu, kar omogoča večjo fleksibilnost in boljše odzi-
vanje na potrebe trga, kar prinaša večje zadovoljstvo kupcev 
in ohranjanje vodilnega tržnega položaja na trgu.

V novem logistično-izobraževalnem centru je prostor name-
njen tudi JUB Akademiji, v kateri bodo vrhunsko usposobljeni 
JUB-ovi strokovnjaki izvajali tako teoretična kot tudi praktična 
izobraževanja, namenjena izvajalcem, trgovcem, arhitektom 
in drugim ciljnim skupinam.

Na 150 kvadratnih metrih pa se nahaja tudi razstavni salon 
JUB Design Studio, kjer je predstavljen obsežen program iz-
delkov in storitev, ki jih izvaja podjetje JUB.

Samir Turković

Gostje na svečani otvoritvi.
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aktualno

prav naš izdelek med vsemi prijavljenimi najbolj izstopal in si 
prislužil nagrado, ki izpostavlja okoljsko prijaznost skozi celovit 
življenjski cikel,« je ob podelitvi nagrad povedal Štefan Hoyer, 
predsednik uprave JUB-H, d. d.

Z nagrado Zelena misija želijo podeljevalci spodbuditi po-
trošnike in proizvajalce k razmisleku o tem, ali smo v našem 
odnosu do okolja dovolj trajnostno naravnani. Strokovna ko-
misija, ki so jo sestavljali dr. Marjana Šijanec Zavrl, dr. Manja 
Kitek Kuzman in dr. Niko Torelli, je pod vodstvom predsednika 
komisije Friderika Kneza izbirala med enajstimi prijavljenimi 
izdelki. Pri tem je upoštevala več parametrov, ki prispevajo k 
učinkovitemu ravnanju z okoljem. Nagrajeni toplotnoizolacij-
ski sistem JUBIZOL Comfort zaključnim slojem Unixil G Cool 
je inovativen izdelek, ki rešuje nekatere tehnične težave fasa-
dnih sistemov. Je zagotovo tudi zelo aktualen in varčen, saj 
bistveno pripomore k rabi energije v stavbah, je še zapisano v 
obrazložitvi komisije.

JUBIZOL Comfort
Toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL Comfort je namenjen 
predvsem uporabi na objektih višjega bivalnega standarda in 
izpolnjuje zahteve po zadostni ter učinkoviti toplotni izolaciji 
zunanjih zidov zgradbe, ščiti fasadne površine pred atmosfer-
skimi obremenitvami in uresničuje želje po estetskem videzu 
objekta. Sistem omogoča izbor največjega števila odtenkov – 
od modnih intenzivnih odtenkov Unixil G Superior, ki jih odli-
kuje izjemna UV-obstojnost, do temnejših barvnih odtenkov 
Unixil G Cool, ki jih odlikuje nižja raven segrevanja zaradi nižje 

absorpcije infrardečega dela svetlobnega spektra.

UNIXIL G Cool
Proizvod je namenjen dekorativni zaščiti fasadnih zidnih po-
vršin vseh vrst, gradbenih objektov, tudi večetažnih zgradb 
z minimalnimi strešnimi napušči. Združuje dobre lastnosti 
akrilnih in silikonskih ometov. IR odbojni siloksaniziran akrilni 
glajen omet odlikuje do 10-15% odstotkov nižja raven segre-
vanja površine. Za izdelavo odtenkov se uporabljajo specialni 
IR odbojni pigmenti, ki so plod večletnih raziskav. Preprečuje-
jo prekomerno raztezanje fasadnih površin zaradi pregrevanja 
in omogočajo uporabo želenega odtenka na celotni površini 
objekta.

Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja

V JUB-u odprli nov 
obrat za proizvodnjo 
izolacijskih plošč
Vrednost naložbe znaša 4,5 milijonov evrov 
– Na tržišču odslej na voljo tudi visokoka-
kovosten stiropor lastne blagovne znamke 
EUROTHERM

29. marca smo slavnostno odprli nov proizvodni obrat 
EPS, katerega vrednost znaša 4,5 milijonov evrov, stiro-
por pa bomo tržili tudi pod lastno blagovno znamko EU-
ROTHERM. Nov proizvodni obrat predstavlja eno večjih 
investicij v zadnjih letih, stiropor EUROTHERM pa bomo 
poleg slovenskega izvažali tudi na tuje trge – v Avstrijo, 
Italijo, Madžarsko, Češko, Slovaško, Hrvaško, Srbijo in Bo-
sno.
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»Odločitev za vstop v lastno proizvodnjo izolacije je bila stra-
teška in pogojena s težnjo po dolgoročni energetski učin-
kovitosti. Energija namreč vsak dan predstavlja večji strošek, 
energetska varčnost in učinkovitost pa predstavljata tako izziv 
kot tudi možnost napredka. Uvajanje nizkoenergijskih stavb 
bo v prihodnosti stalnica in tudi to je eden od razlogov za ta 
pogumen korak«, je na slavnostnem dogodku povedal Sašo 
Kokalj, direktor poslovnega razvoja v Skupini JUB.

Poleg proizvodnje izolacijskih plošč iz stiropora ter sistemskih 
plošč JUBIZOL smo se v JUB-u odločili, da bomo stiropor od-
slej tržili tudi pod lastno blagovno znamko, imenovano EU-
ROTHERM. Ključni razlog za to je bil, da kupcem in poslovnim 
partnerjem odgovorimo na njihove potrebe po kakovostnem 
stiroporu. Nova blagovna znamka EUROTHERM zajema viso-
kokakovostne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena 
ali krajše EPS. Slednji je na trgu prisoten že od leta 1954, danes 
pa je to eden najpogosteje uporabljenih materialov v grad-
beništvu za toplotno in zvočno izolacijo. Poleg gradbenega 
stiropora ponujamo še fasadni stiropor, ki je del fasadnega 
sistema JUBIZOL. Oba stiropora odlikujejo izjemna toplotna in 
zvočna izolacija, visok prihranek energije, preprosta vgradnja 

in okoljska prijaznost.

Slavnostna gostja na dogod-
ku ob otvoritvi novega obra-
ta za proizvodnjo izolacijskih 
plošč je bila tudi nekdanja 
slovenska smučarska tekačica 
Petra Majdič, katere sponzor 
je bil vrsto let prav JUB, so-
delovanje pa še vedno traja. 
Petra je simbolično odtisnila 

svoje dlani na stiroporno ploščo in JUB-u zaželela uspešno 
pot: »Tako meni kot tudi JUB-u ni vseeno, kaj zapuščamo in 
sporočamo zanamcem. Veseli me, da JUB kljub kriznim časom 
vlaga v razvoj in nam na ta način vliva zaupanje v slovensko 
gospodarstvo. Verjamem, da sploh v teh časih ljudje potrebu-
jemo barvite in pozitivne zgodbe. In otvoritev novega obrata 
EPS to zagotovo je«.

Jelka Slatinšek, direktorica področja trženja

Tehnološko-
raziskovalni 
center JUB gostil 
evropskega 
komisarja za 
regionalno politiko 
Johannesa Hahna
Evropski komisar za regionalno politiko 
Johannes Hahn si je 8. marca 2012 v okviru 
svojega obiska v Sloveniji ogledal Tehnološko-
raziskovalni center JUB (TRC JUB), ki je bil 
zgrajen s pomočjo evropskih sredstev.

TRC JUB je skupaj s podjetjem Mitol sodeloval pri projektu Ak-
tivni fasadni sistem, kjer sta v okviru razpisa Tehnološke agen-
cije Slovenije v projekt vložila 5,8 milijonov evrov in pridobila 
1,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. S skoraj 3.000 m2 uporabnih površin je 
TRC JUB namenjen razvoju in raziskavam na področju napre-

Štefan Hoyer, predsednik uprave JUB-H d.d., Petra Majdič, Sašo Kokalj, direktor 
poslovnega razvoja v Skupini JUB

Delegacija na ogledu Demo hiše
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dnih in inovativnih tehnologij in zaključnih slojev v gradbeni-
štvu ter izobraževanju in praktičnemu usposabljanju uporab-
nikov JUB-ovih izdelkov. JUB želi z novim centrom spodbujati 
razvoj in ustvarjati okolje, ki bo celotni Skupini JUB ter vsem 
partnerjem omogočalo večji in boljši dostop do znanja, novih 
tehnologij in drugih storitev za lasten razvoj in rast.

Komisarja Hahna je na obisku v podjetju JUB sprejel Štefan 
Hoyer, predsednik uprave JUB-H, d. d., ki je ob tej priložnosti 
povedal: »Tehnološko-raziskovalni center JUB je eden najso-
dobneje opremljenih tovrstnih centrov v Evropi in temelji na 
razvoju inovativnih, okolju prijaznih tehnologij, ki bodo omo-
gočile večjo energetsko učinkovitost zgradb, povečale udobje 
bivanja in manj obremenjevale okolje. Daljša življenjska doba 
zaključnih gradbenih elementov obenem podaljšuje vzdrže-
valne cikle in s tem zmanjšuje potrebe po neobnovljivih virih 
energije. Kakovost in prijaznost izdelkov, tako uporabniku kot 
tudi okolju, sta temeljni usmeritvi poslovne politike našega 
podjetja«.

Komisar Hahn je bil navdušen nad velikostjo in izjemno tehno-
loško dovršenostjo razvojnega centra JUB ter visoko stopnjo 
okoljske in energetske ozaveščenosti: »Veseli me, da so pro-
jekti, sofinancirani s strani EU, tako uspešni, saj v veliki meri 
pripomorejo k trajnostnemu razvoju in razvoju visoko tehno-
loških produktov, ki so konkurenčni tudi na globalnem trgu«. 
Poleg komisarja Hahna so se obiska v TRC JUB udeležili še član 
komisarjevega kabineta David Müller, Nataša Goršek Mencin, 
vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Georgios 
Yannoussis, vodja enote na generalnem direktoratu Evropske 
komisije za regionalno politiko, Barbara Jermol Marcinčak z 
generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno po-
litiko, Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Mateja Čepin, direktori-
ca Urada za kohezijsko politiko ter predstavnika podjetja Mitol 

Žiga Nose, vodja razvojnega področja in Johannes Hahn, evropski komisar 
za regionalno politiko
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– Marjan Mateta, direktor, in Dolores Kukanja, vodja razvoja.

Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja

Čar lesa -
prireditev za promocijo lesa in lesnih izdel-
kov 

V Cankarjevem domu je bila dne 14. maja otvoritev letošnje-
ga, že četrtega po vrsti dogodka »Čar lesa«. Dogodek je na tej 
lokaciji trajal do 20. maja in se je nato nadaljeval med 22. 5. 
in 8. 6. v Mestni hiši v Ljubljani, v celoti pod pokroviteljstvom 
predsednika RS dr. Danila Türka.

Prireditev je organizirala Biotehniška fakulteta iz Ljubljane, Od-
delek za lesarstvo in Zveza lesarjev Slovenije pod vodstvom 
neutrudnega prof. dr. Franca Pohlevna. Skupina JUB je sode-
lovala kot sponzor in na njej smo predstavili svoje izdelke za 
zaščito in dekoracijo lesa in izdelkov iz lesa.

Razen zelo zanimive razstave nenavadnih in uporabnih izdel-
kov iz lesa je dogodek vseboval tudi vrsto strokovnih posve-
tov, med katerimi sta bila najbolj obiskana strokovna posveta 
Gradnja lesenih stavb in Les – priložnost in izziv za Slovenijo. 

JUB-ov predstavitveni plakat

Organizatorji so želeli predstaviti možnosti uporabe lesa ter 
v ljudeh prebuditi pozitiven odnos do tega naravnega mate-
riala, ki v naravi nastaja iz CO2. Uporaba tega prispeva k zni-
žanju sproščanja CO2 v odnosu do materialov. Predelava lesa 
ter uporaba lesnih izdelkov torej predstavlja bistveno znižanje 
emisije toplogrednih plinov in lahko v največji možni meri 
prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek 
človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, 
ampak predvsem kot gradivo za objekte in različne izdelke.

Našo industrijo bi morali preusmeriti v proizvodnjo lesnih iz-
delkov z najvišjo dodano vrednostjo. Potrebno je stalno oza-
veščanje potrošnika, da se bo zavestno odločal za izdelke in 
objekte iz lesa. Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo 
tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi su-

rovini – lesu. Povečanje porabe lesa kot vsestranske surovine 
bo spodbudilo potrebo po zaščiti in dekoraciji lesa, pri čemer 
skupina JUB trgu ponuja že sedaj številne rešitve pod blagov-
no znamko JUBIN. Skupina JUB podpira napore organizator-
jev vsakoletnega dogodka, saj je v času gospodarske krize in 
energetskih težav preusmeritev na sonaravne materiale še 
posebej pomembna.

Branko Petrovič, svetovalec za kemikalije
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Izobraževalni programi na JUB Akademiji 
Znanje se v današnji družbi hitro spreminja 
in zastareva. Kar je danes novo in inovativno, 
je jutri že vsem znano. Zaposleni s svojim 
znanjem, sposobnostmi in veščinami 
predstavljajo človeški kapital podjetja, 
ki je ključnega pomena za uspeh na trgu. 
Zato nenehno izobraževanje ni več stvar 
lastne volje posameznika, temveč pogoj 
za uspešno podjetje ali obrt. Velikokrat 
je uspeh na trgu posledica dejstva, da so 
odgovorni spoznali, da predstavljajo znanje, 
veščine, izkušnje, spretnosti in sposobnosti 
zaposlenih konkurenčno prednost, ki je 
unikatna in težko posnemljiva. Zaposleni 
so namreč sposobni reševati probleme z 
novimi prijemi, kombinirajo znane metode 
v nove prijeme, sposobni so hitrejšega 
učenja, hkrati pa so vešči ravnanja z novimi 
orodji in materiali. Vse našteto pa je eden 
pomembnejših ciljev, ki ga zasleduje JUB 
Akademija.

V prvi polovici letošnjega leta smo v okviru JUB Akademije 
organizirali kar 65 različnih programov, na katerih je bilo 
prisotnih nekaj več kot 1.200 udeležencev. Nekaj manj kot 
30 odstotkov vseh programov je bilo namenjenih za naše 
kupce in poslovne partnerje iz tujine, 70 odstotkov pa za 
slovenske profesionalne uporabnike naših izdelkov. Poleg 
klasičnih programov, kot sta JUBIZOL in notranja obdelava 
površin oziroma DEKORATIVNE tehnike, smo v letošnjem letu 
izvedli tudi dva nova programa, in sicer program, namenjen 
vgradnji izdelkov za keramiko in hidroizolacijo in seminar, 
namenjen lastnikom obrti.

JUB Akademija

Namen programa za vgradnjo izdelkov za keramiko in 
hidroizolacijo je predstavitev naših izdelkov za vgradnjo 
keramike in hidroizolacijo ter predstavitev različnih rešitev pri 
vgradnji materialov.

Za lastnike fasaderskih in slikopleskarskih podjetij smo 
pripravili in izvedli poseben program, ki je po vsebini 
prilagojen za potrebe lastnikov. Razlog za pripravo programa 
je predvsem v tem, da se lastniki v tem času soočajo s čedalje 
bolj kompleksnimi vprašanji tako glede zadovoljitve potreb 
čedalje bolj zahtevnih strank kot tudi kot vodenja podjetja.

Do konca letošnjega leta bomo izvajali aktualne programe, 
in sicer: JUBIZOL I. stopnja, JUBIZOL II. stopnja, JUBIZOL 
III. stopnja, Dekorativne tehnike II. stopnja, Dekorativne 
tehnike III. stopnja, seminar, namenjen za vgradnjo 
izdelkov za keramiko in hidroizolacijo, program za 
trgovce, program za lastnike obrti, program za upravitelje 
stanovanjskih stavb.

Pripravljamo pa tudi že programe, vsebine in informacije, ki 
se bodo izvajale v okviru JUB Akademije v letu 2013. Poleg 
obstoječih programov bomo izvajali tudi nove programe, 
ki bodo kombinacija prakse in praktičnih vaj v aplikativni 
delavnici. Prav tako bomo na JUB Akademiji tudi v letu 2013 
organizirali specializirane programe za podjetja ali obrtnike, ki 
jih zanimajo samo določene njim prilagojene teme in imajo 
večje število zaposlenih. Začeli pa bomo tudi z izvajanjem 
seminarjev za arhitekte in projektante. Lokacije izobraževanja 
so praviloma na sedežu podjetja v Dolu pri Ljubljani, lahko 
pa na posebno željo izobraževanje izvedemo tudi kjer koli v 
Sloveniji ali v tujini v za to primernih prostorih. Izobraževanja v 
okviru JUB Akademije izvajajo naši strokovnjaki, na določene 
seminarje pa bodo povabljeni predavatelji iz drugih podjetij.

Programi, ki bodo v letu 2013 novost ali bo njihova vsebina 
in oblika bistveno spremenjena:

Teoretični del predavanj.

Program za upravitelje stanovanjskih 
stavb
Namen programa: Seznanitev s celostnimi ukrepi na 
stanovanjskih objektih z vidika varčevanja z energijo in 
povečanja bivanjskega ugodja stanovalcev.

Ciljna skupina: Zaposleni v podjetjih za upravljanje s 
stanovanji.

Potek programa: Program bo organiziran v obliki konference 
in z udeležbo zunanjih predavateljev, ki imajo dolgoletne 
izkušnje na svojem področju. Predstavljene bodo teme, 
ki so aktualne in zanimive pri sanaciji večstanovanjskih 
objektov in pri povečanju energetske učinkovitosti objektov. 
Po predavanjih bo okrogla miza, kjer bodo predavatelji 
odgovarjali na vprašanja udeležencev. Seminar bo zajemal 
tudi praktične prikaze.

Program za lastnike podjetij/obrti
Namen programa: Program je osredotočen na pridobivanje 
poglobljenih znanj s področja toplotnoizolacijskih sistemov in 
reševanja kompleksnih problemov pri sanaciji.

Ciljna skupina: Program je namenjen vsem podjetnikom 
in nosilcem obrti, ki se želijo seznaniti s konceptom 
nizkoenergijskega objekta s teoretičnega in praktičnega 
vidika.

Potek programa: Program bo organiziran v obliki konference 
in z udeležbo zunanjih predavateljev, ki imajo dolgoletne 
izkušnje na svojem področju. Predstavljene bodo teme, ki so 
zanimive in aktualne. Po predavanjih bo okrogla miza, kjer 
bodo predavatelji odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Za vse informacije glede programov v letošnjem letu se 
lahko obrnete na vodje prodajnih območij ali na oddelek za 
široko potrošnjo, lahko pa pišete na elektronski naslov: iztok.
kamenski@jub.si. Termini seminarjev bodo objavljeni na naši 
spletni strani www.jub.si – podokno JUB Akademija ali preko 
naših zaposlenih v prodaji in JDS-ju.

Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije 

Potek praktičnega dela izobraževanja v aplikativni delavnici.
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reportaža

Že kar tradicionalno smo tudi letos za naše 
poslovne partnerje organizirali športni pi-
knik na RC Korant. Kot po navadi je bila v 
ospredju dobra hrana in nogometni turnir, 
kjer se je pomerilo kar 14 nogometnih ekip, 
ki so že tako vroč junijski dan še dodatno 
ogrele.
Letos je bilo vreme res na naši strani, saj so temperature na dan 
piknika dosegle kar 30 stopinj Celzija. Uradni prihod povablje-
nih je bil ob drugi uri popoldne, najbolj navdušeni nogome-
taši pa so zaradi velikega števila prijavljenih nogometnih ekip 
začeli prihajati že ob eni uri. Vse povabljene sta kot običajno 
pričakala hladna pijača in odličen divjačinski golaž, nadaljevali 
pa smo z nepogrešljivimi dobrotami z žara, jagenjčkom, ple-
skavicami in odojkom. Ob takšni vročini in različnih športnih 
aktivnostih je tudi pijača »tekla v potokih«.

Poleg nogometnega turnirja, kjer je bilo prijavljenih kar 14 
ekip, so se povabljeni pomerili tudi v ročnem nogometu in 
pikadu, najbolj zaseden pa je bil avtomat boxer, kjer so fantje 
bolj ali manj uspešno merili moči.

Tudi letos so nogometni turnir nogometne ekipe vzele zelo 
resno, saj je sodnik moral dati kar nekaj opozoril, a na koncu je 
le prevladal športni duh. In končni rezultati:

1. mesto – ekipa Šalamun iz Šentilja pri Mariboru

2. mesto – ekipa Cviček iz Krškega

3. mesto – ekipa Združeni iz Ljubljane

JUBovo srečanje poslovnih partnerjev 2012 Zmagovalnim ekipam sta medalje predala Aleš Krumpestar, 
direktor JUB, d. o. o., in Jelka Slatinšek, direktorica trženja.

Druženje se je ob dobri glasbi in pogovorih o vsakdanjih stva-
reh nadaljevalo še dolgo v noč.

Vse udeležence smo opremili z brisačami za na plažo in jim 
tako zaželeli lep in predvsem sproščen poletni dopust.

Področje trženja
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Med aprilom in 
junijem 2012 je 
JUB pripravil dve 
nagradni igri
Nagradna igra JUB-ova mala šola pleskanja je v organizaciji 
podjetja JUB in priloge Delo in dom potekala od 11. aprila 
do vključno 21. maja 2012. Za sodelovanje je bilo potrebno 
izpolniti kupon z nagradnim vprašanjem "Za barvanje katerih 
površin so najbolj primerne barve JUPOL Classic, JUPOL Gold, 
JUPOL Strong, JUPOL Trend in JUPOL Junior". Kupon, ki ga je 
spremljala poučna vsebina o notranjih barvah, je bil objavljen 
v petih zaporednih številkah in na spletni strani priloge Delo 
in dom.

V času nagradne igre smo prejeli skoraj dva tisoč nagradnih 
kuponov, med katerimi je petčlanska komisija izžrebala šest 
nagrajencev, ki so prejeli darilne bone za nakup JUB-ovih iz-
delkov.

Nagrajenci - Glavno nagrado, bon v vrednosti 100 evrov, je 
prejela: Marija Kračun iz Lesičnega

5 x bon v vrednosti 40 evrov - Mateja Pistotnik z Izlak, Marko 
Jerič iz Novega mesta, Marija Kotnik iz Celja, Irena Pevec iz Dra-
vograda in Karolina Mrak iz Hrušice.

Med 9. majem in 8. junijem 2012 je potekala tudi nagradna 
igra Barve spremenijo dom, JUBIZOL pa ga obleče. V prilogi 
Moj dom so si bralci lahko vsak teden prebrali podlistek o JU-
BIZOL fasadnih sistemih, v nagradni igri pa so lahko sodelovali 
vsi, ki so iz priloge izrezali kupon in ga poslali na JUB skupaj s 
fotografijo lastne novogradnje brez fasade ali objekta s fasa-
dnim sistemom, starejšim od 15 let.

Izmed množice nagradnih kuponov je tričlanska komisija iz-
žrebala šest nagrajencev, ki so prejeli darilne bone za nakup 
JUB-ovih izdelkov.

Nagrajenci - glavno nagrado, bon v vrednosti 1.000 evrov je 
prejel: Gorazd Razpotnik z Izlak

Svetovanje arhitekta z izdelavo barvne študije in tehnično 
svetovanje za izdelavo fasade: Bernarda Tušek iz Škofje Loke, 
Nataša Terbovc z Dola pri Hrastniku

Bone v vrednosti 40 evrov pa so prejeli: Ivan Plahuta s Ponikve, 
Damjana Weitzer iz Vipave, Urška Zadravec iz Medvod

Zahvaljujemo se vsem udeležencem JUB-ovih nagradnih iger 
in čestitamo nagrajencem.

Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja

Sejem DOM 2012
Tudi letos je bilo podjetje JUB prisotno na 
51. mednarodnem sejmu Dom, ki je potekal 
od 6. do 11. marca 2012 na Gospodarskem 
razstavišču pod sloganom Ključne rešitve. 

Podjetje JUB se je na sejmu predstavilo s toplotnoizolacijskim 
sistemom JUBIZOL, predstavitvijo dekorativnih tehnik pod 
blagovno znamko JUB Decor in stiroporom lastne blagovne 
znamke EUROTHERM. Prvič smo predstavili tudi novo vrhun-
sko pralno barvo za močno obremenjene zidne površine JU-
POL Strong.

Na otvoritvi sejma je Gospodarsko razstavišče skupaj z Združe-
njem lesne in pohištvene industrije pri GZS podelilo nagrado 
»Zelena misija« za energetsko varčen in okolju prijazen izdelek. 
V letošnjem letu je komisija za dobitnika nagrade izbrala 

Aleš Žerovnik, projektni vodja, Dnevnik d.d., Jelka Slatinšek, direktorica trženja 
in Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja JUB d.o.o.

Utrinki iz sejma DOM.

 

podjetje JUB za toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL Comfort z 
zaključnim slojem Unixil G Cool.

Nagrajeni toplotnoizolacijski sistem je namenjen predvsem 
uporabi na objektih višjega bivalnega standarda in je plod 
našega domačega znanja. 

Področje trženja

JUBOLIN P-50 
v vrečah
Fina notranja izravnalna masa za strojni in 
ročni nanos

V mesecu juniju smo začeli pakirati našo kakovostno fino iz-
ravnalno maso JUBOLIN P50 v novi vrsti embalaže, in sicer v 
plastični vreči po 25 kg. Masa je primarno namenjena strojni 
vgradnji z »airless« agregati z dodatkom za brizganje iz vreč.

Lastnosti izdelka JUBOLIN P-50:
•	 strojni nanos z napravami »airless«,
•	 že pripravljena masa za uporabo,
•	 zelo fina in kakovostna struktura površine,
•	 visoka tiksotropnost,
•	 izredno lahko nanašanje,
•	 preprosto brušenje,
•	 pakiranje: plastične vreče po 25 kg.

Miha Gašperšič, produktni vodja PROFI

JUPOL Strong
Vrhunska pralna barva za močno obreme-
njene površine, odporna na čiščenje made-
žev 

V praksi se pogosto srečujemo z bolj obremenjenimi zidnimi 
površinami. Sprašujemo se, kako bi zaščitili takšne zidne po-
vršine, da bi barvni film tudi po čiščenju še dolgo ostal nepo-
škodovan in egalen. Barva JUPOL Strong je okolju prijazna, na 
osnovi visoke vsebnosti vodne disperzije specialnih polimernih 
veziv izdelana pralna notranja zidna barva. Namenjena je deko-
rativni zaščiti sten in drugih obremenjenih površin v stanovanj-
skih in poslovnih zgradbah, šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih 
za ostarele, hotelih ter drugih objektih, ki zahtevajo trpežnejši 
premaz in s tem manjšo občutljivost premaznega filma na

predstavljamo izdelke
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pogoste stanovanjske madeže, ter temu primerno tudi lažje 
odstranjevanje le-teh.

Barvo JUPOL Strong odlikuje 10-krat večja odpornost pro-
ti mehanskim poškodbam barvnega filma in 10-krat večja 
pralnost glede na običajne notranje zidne barve. Zaradi iz-
jemne pralnosti omogoča lažje čiščenje barvnega filma 
»standardnih gospodinjskih madežev«: kave, vina, čaja, 
soka, gorčice, kečapa, sledi mastnih rok in čevljev ter ličil… 
Tako lahko sveže madeže s prebarvanih površin obrišemo s 
krpo ali z gobico, namočeno v raztopino običajnega gospo-
dinjskega čistila. 

Barva ima mat izgled in je na voljo v beli barvi ter v določeni 
paleti pastelnih barvnih odtenkov.

Mehanizem delovanja barve
Visoka vsebnost vodne disperzije specialnih polimernih veziv, 
specialna ploščata polnila s hidrofobnim značajem in speci-
alni aditivi omogočajo izjemne lastnosti barve. Zaradi visoke 
vsebnosti veziva je film zaprt, polnila s svojo ploščatostjo in 
hidrofobnostjo preprečujejo, da bi madež prodiral v globino 
filma.

Lastnosti barve JUPOL Strong:
•	 vrhunsko odporna proti obrabi in mehanskim poškod-

bam barvnega filma,
•	 izjemno odporna proti mokremu drgnjenju,
•	 lažje čiščenje »standardnih gospodinjskih madežev«,
•	 gladek film z mat videzom,
•	 zelo dobro pokrivna,
•	 visoko paroprepustna,

•	 preprosto nanašanje,
•	 redčimo jo z vodo do 5 % (po potrebi),
•	 poraba: od 160 do 190 ml/m2 za dvoslojni nanos, odvi-

sno od podlage,
•	 primerno za nadaljnjo obdelavo: od 4 do 6 ur,
•	 VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): maksimalno 

1 g/l,
•	 pakiranje: plastično vedro 2 l in 5 l.

Tehnične lastnosti
•	 odpornost proti mokremu drgnjenju po EN 13300: razred 

1, odporen,
•	 pokrivnost: razred 2 pri izdatnosti 8,0 m2/l,
•	 paroprepustna: razred 2, srednja paroprepustnost,
•	 sijaj: mat.

Tina Pregelj, razvojni inženir

jumix

Proizvod Unixil Cool je namenjen dekora-
tivni zaščiti fasadnih zidnih površin vseh 
vrst. IR odbojni siloksanizirani akrilni glajen 
omet odlikuje do 10-15 % odstotkov nižja 
raven segrevanja površine. Za izdelavo od-
tenkov se uporabljajo specialni IR odbojni 
pigmenti, ki so plod večletnih raziskav. 
Vsi vemo, kako vroče so lahko poleti temne površine. Temne 
površine se na soncu bolj segrevajo zaradi večje absorpcije 
vpadnega sončnega sevanja kot svetle. Svetloba, ki se na 
površinah absorbira, je kot elektromagnetno valovanje se-
stavljena iz različnih spektralnih elementov. Tako do nas na 
površje Zemlje pride nekaj UV sevanja (UV-B 315 do 280 nm 
in UV-A 400 do 315 nm), ki je odgovorno za rjav ten kože in 
ostale posledice sončenja, vidni del svetlobnega spektra (760 
do 380 nm), ki nam pomaga obarvati svet, in pri večjih valov-
nih dolžinah še nevidni del infrardečega sevanja (760 nm do 1 
mm). Infrardeče sevanje predstavlja skupno 53 % od celotne 
vpadne sončne energije, preostali del pa si delita UV s 3 % in 
vidna svetloba s 44 %.

Tehnologija infrardeče refleksije
Tehnologija infrardeče refleksije temelji na sposobnosti se-
lektivnega odboja različnih delov svetlobnega spektra. Kot že 
ime pove, imajo materiali, izdelani s to tehnologijo, sposobnost 
odboja ali emisije infrardečega dela svetlobnega spektra. Tako 
obdelane površine imajo do 40 % večji TSR (Total Solar Reflec-
tance), sposobnost odboja vpadne sončne svetlobe in se tako 
manj segrevajo. Kot že omenjeno, predstavlja infrardeče seva-
nje 53 % vse vpadne sončne energije, zato se temne površine, 
kljub uporabi tehnologije infrardeče refleksije, vseeno bolj se-
grevajo od svetlih – belih površin, saj je za doseganje temnega 
odtenka vseeno potrebna absorpcija večine od preostalih 47 % 
vpadne sončne energije.

Unixil Cool
V podjetju JUB smo razvili sistem niansiranja, ki omogoča pripra-
vo odtenkov z večjo infrardečo odbojnostjo od klasično pripra-
vljenih odtenkov. Pomembno je poudariti, da je efekt infrardeče 
refleksije bolj zaznaven pri temnih odtenkih, kjer imajo klasični 
sistemi veliko IR absorptivnost. Predstavnik takšnega infrardeče 
odbojnega materiala je zaključni dekorativni omet Unixil.

Z grafa je razvidno, da 
največ sončne energije 
odbije omet bele barve, 
obarvana ometa absor-
birata večji del vidne 
svetlobe (760 do 380 
nm), v IR območju (760 
do 2.500 nm) pa se vidi 
efekt infrardeče odbojne 
tehnologije, saj omet, 
pripravljen na ta način, 
odbija mnogo več vpa-
dne sončne energije kot 
klasično pripravljen omet.

Unixil z naborom Cool odtenkov omogoča za 10 do 15 °C zniža-
nje temperature osončenih površin pri temnih odtenkih.

Nadzor segrevanja površin je izrednega pomena tako s stali-
šča trajnosti zaključnih slojev, saj se močno upočasnijo procesi 
staranja zaključnega sloja, kot tudi termične obremenitve na 
celotni fasadni površini. S stališča ekologije pa površine z manj-
šo absorpcijo toplotnega sevanja omogočajo manjšo porabo 
energije za hlajenje objektov. To je še zlasti uporabno pri objek-
tih, kjer zaradi različnih razlogov ni moč zagotoviti zadostne 
termoizolacije.

Tehnologija infrardeče refleksije, ki smo jo razvili v podjetju JUB, 
ni primerna le za omete, temveč se lahko uporablja v večini 
materialov za izdelavo dekorativnih zunanjih zaključnih slojev v 
gradbeništvu.

Žiga Nose, vodja razvojnega področja

Temno ni nujno tudi vroče
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barve spremenijo dom

Predrzno
Drzen barvni izbor za samozavestne ljudi, ki so radi opazni, 
drugačni in samosvoji. Intenzivno rdeča barva v kombinaci-
ji z drobnimi detajli vijolične in črne bo ožarila vsak pust, siv 
zimski dan.

*Prikaz odtenkov je samo informativen.

Mirijam Uršič, arhitektka svetovalka
Podvodno
Barvna paleta za vse, ki si želijo, da bi del poletja ob morju 
prinesli domov v jesen. Presevajoče barve globine morja, v 
kombinaciji s temno rjavo barvo od sonca dotrajanega lesa, 
bodo v vaš dom zagotovo vdahnile občutke in spomine na 
poletno potepanje po morskih vasicah.

Barvni trendi 2012
V tej številki JUB Magazina predstavljamo jesensko in zimsko obarvani barvni paleti leto-
šnjih barvnih trendov.

*Prikaz odtenkov je samo informativen.
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strokovnjak svetuje / interier

Priprava podlage
1. Predbarvanje. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez 

madežev olj in podobnih nečistoč. Zagotovimo potrebno 
barvno egalnost površine, po potrebi predbarvamo, da 
dobimo enovit barvni ton podlage. Uporabimo belo barvo, 
saj je odtenek izravnalnih mas bel. Če ne zagotovimo 
barvne enovitosti podlage pred nanosom Marmorina, 
lahko na mestih tanjšega nanosa Marmorina preseva niansa 
podlage. 

2. Glajenje podlage. Ni potrebna popolna gladkost, Jubolin 
kit (JKT, P25, P50). Gladimo z nerjavečo gladilko. 

3. Brušenje površine. Odprašitev delcev s sesanjem ali fino 
metlico. 

4. Impregnacija z Akrilno emulzijo (1 : 1), nanos z valjčkom, ni 
potrebno brizganje. 

Dekorativne obdelava notranjih površin, 
tehnika Marmorin Aurora
S tehniko Marmorin Aurora dosežemo vi-
dez kamna, v katerem so opazne majhne 
neravnine in praznine na površini. Na po-
vršini prehaja kamniti lesk marmorja do 
sledi kovinskih primesi. Mestoma spominja 
na ahat ali naravni marmor aurora, iz česar 
tudi izhaja ime tehnike. Na mestih, kjer je 
glajenje zelo intenzivno, je občutek globine 
zelo velik. V primeru matirane površine so 
na površini vidne samo sledi in nežni obrisi 
vzorca, kateri pa so zapolnjeni z JUB Decor 
Glamourjem.

Orodje
•	 dekorativna ščetka •	 nerjaveča zaobljena gladilka 
•	 valjček •	 nerjaveča lopatica
•	 čopič

Material
•	 Marmorin •	 Akrilna emulzija 

•	 JUPOL Gold •	 Jubolin kit (P25, P50) 

•	 JUB Decor Glamour

Postopek izdelave

1. Nanos Marmorina z mešanimi potezami čopiča, reliefno. 
Z dolžino ščetin na čopiču uravnavamo ostrino vzorca. Dol-
žina potega je od 5 do 10 cm. Debelina nanosa ~2 mm. Po-
trebno število ljudi za optimalno izvedbo: 1 do 2. 

1. Poravnava debeline zelo rahlo, še v vlažnem z gladilko. 
Podlaga že vpije del tekočine, tako se površinski nanos 
Marmorina zgosti. Previdno pogladimo najbolj izstopajoče 
delčke Marmorina, tako da ne zapolnimo celotne površine. 
Videz vzorca postaja bolj mehak, z manj izrazitimi potezami 
čopiča. 

1. Zaključek: intenzivno glajenje z JUB Decor Glamour.
Z gladilko nanesemo JUB Decor Glamour, vtiskamo barvo 
popolnoma stikoma s površino. Kot med gladilko in površi-
no naj bo med 30 in 45º, trenje pa veliko. Med nanašanjem 
se obenem tudi gladi v mokrem, kar ustvarja precej bolj iz-
razito nianso in večji občutek globine.

Matjaž Levičnik, aplikativni inženir
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V JUB-u se zavedamo, da sta trajna skrb za 
zdravo in varno življenjsko okolje ter vlaga-
nje v sodobne, okolju prijazne tehnologije 
temeljna pogoja za stabilno in varno priho-
dnost. Tako se JUB že vrsto let intenzivno 
vključuje v razvoj in ekološko delovanje sku-
pnosti, v letošnjem letu pa v podjetju aktiv-
no sodelujemo tudi pri projektu izgradnje 
energijsko samozadostne celice.

Samozadostna bivalna celica, ki je postavljena v Trnovskem parku ob 
Finžgarjevi ulici v Ljubljani.

Projekt izgradnje energijsko samozadostne celice je projekt 
IDES-EDU (oblikovanje magistrskega študijskega programa na 
področju načrtovanja in gradnje skoraj nič energijskih stavb) 
in del programa »Inteligentna energija za Evropo«, katerega 
nosilka je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, pri iz-
vedbi pa so sodelovali različni partnerji iz gospodarstva, med 
katerimi je tudi JUB. V podjetju JUB smo zaradi svoje zaveza-
nosti k odgovornem ravnanju z okoljem in usmerjenostjo v 
trajnostno gradnjo projekt z veseljem podprli, saj so gradnje 
tako imenovanih skoraj nič energijskih stavb zaradi evropske 
Direktive o energijski učinkovitosti stavb predvidene tudi v 
bližnji prihodnosti.

Pri izgradnji energijsko samozadostne celice je JUB izvedel za-
ključne obdelave večine notranjih in zunanjih površin, pri tem 
pa smo v notranjosti uporabili debeloslojno izravnalno maso 
JUBOGLET, novo notranjo barvo JUPOL Strong in premaz za 
les JUBIN Decor, v kopalnici pa cementni hidroizolacijski masi 
HIDROZOL in HIDROZOL elastik. Na zunanjih površinah smo 

strokovnjak svetuje / eksterier

Podjetje JUB pomemben partner projekta 
izgradnje energijsko samozadostne celice

Predstavitev JUBINov 
Je inovativna linija izdelkov za popolno zaščito in dekoracijo izdelkov iz lesa in kovine, prila-
gojena sodobnim željam in potrebam kupcev ter zahtevam, ki jih narekuje skrb za varovanje 
okolja in zdravja ljudi. Poleg tega nove tehnologije vodnih premazov omogočajo večjo traj-
nost in dolgoročno lep izgled, saj so rešitve trajnejše od konvencionalnih topilnih premazov.

izvedli JUBIZOL fasadni sistem, kjer je za zaključni sloj upora-
bljen UNIXIL Cool; gre za poseben omet, ki vsebuje IR selek-
tivne pigmente za zmanjšanje pregrevanja stavbe v poletnem 
času in s tem zmanjšano porabo energije za hlajenje.

Celica se nahaja v trnovskem parku ob Finžgarjevi ulici v Lju-
bljani. V njej bodo v času uradnih ur v prihodnjih mesecih po-
tekale demonstracije tehnologij za strokovnjake, študente in 
ostale obiskovalce, ki bi si celico želeli ogledati.

Potek vgradnje JUB-ovih materialov

Obdelava površin z JUBIZOL lepilno malto.

Celica je zasnovana kot osnovni modul lesene montažne sta-
novanjske zgradbe. JUB-ov prispevek k projektu je bila obde-
lava notranjih in fasadnih površin.

Poseben izziv so za nas predstavljali stiki plošč iz lesne sekani-
ce – LSB na notranjih stenah celice, saj zaradi specifične oblike 
njihovih robov, ki so ravni, bandažiranje ni možno. Uspešno 
smo ga nadomestili s tankim slojem JUBIZOL lepilne malte, ki 
smo ga armirali z alkalno obstojno mrežico iz steklenih vlaken 
in tako preprečili pokanje na stikih, ki je značilen problem za 
takšno vrsto objektov.

Obdelava površin z izravnalno maso JUBOGLET. 

Večje neravnosti notranjih sten, ki so bile posledica netočnega 
naleganja montaže celice, smo odpravili z ustrezno debelim 
nanosom najnovejše JUB-ove izravnalne mase JUBOGLET.

Izravnane površine sten smo prebarvali z barvo JUPOL Strong, 
s katerim smo jim poleg estetskega videza zagotovili tudi vi-
soko odpornost na obrabo in možnost vzdrževanja z mokrim 
čiščenjem.

Posebna skrb je bila posvečena vgradnji hidroizolacije in ob-
delavi detajlov v kopalnici celice. Navpične površine smo izo-
lirali s HIDROZOLOM, talne površine pa z elastično hidroizola-
cijsko maso HIDROZOL ELASTIK. Na mestih, kjer servisne cevi 
(cevi za vodovodno napeljavo, odtočne cevi za odpadno vodo 
…) prebadajo hidroizolacijske sloje, smo tesnjenje zagotovili s 
posebnimi manšetami, v stikih navpičnih in vodoravnih povr-
šin pa s posebnimi tesnilnimi trakovi. Izbran način tesnjenja 
stenskih in talnih površin zanesljivo preprečuje vdor vode v 
nosilno konstrukcijo celice.

Za dodatno toplotno zaščito celice smo na fasadi poskrbeli 
z vgradnjo toplotno izolacijskega sistema JUBIZOL. Vanj smo 
vgradili plošče iz ekspandiranega polistirena z dodatkom gra-
fita, ki se od klasičnega razlikuje po skoraj 20 % boljši izola-
tivnosti. Manjše pregrevanje fasade smo zagotovili z našim IR 
selektivnim zaključnim ometom UNIXIL Cool, ki smo ga kot 
novost predstavili na letošnjem ljubljanskem sejmu DOM in 
za razstavljen toplotno izolacijski sistem s takšnim zaključnim 
slojem prejeli prestižno nagrado Zelena misija, ki je bila pode-
ljena za najboljši energetsko varčen in okolju prijazen izdelek.

Blaž Marušič, aplikativni inženir

Družina JUBIN izdelkov na vodni osnovi obsega dva premaza 
za les, JUBIN Lasur in JUBIN Decor, dva primerja za les, JUBIN 
Decor primer in JUBIN Lasur primer, in premaz za kovino JU-
BIN Metal, ki nudi antikorozivno zaščito. Družino JUBIN dopol-
njuje izdelek Akrilin, ki je akrilna disperzijska izravnalna masa 
in se uporablja za popravilo površinskih napak in poškodb na 
izdelkih iz masivnega lesa in drugih podobnih površin pred 
dokončno površinsko obdelavo.

Predstavitev prednosti vodnih sistemov 
pred alkidnimi na osnovi topil
Z razvojem novih akrilnih veziv na vodni osnovi smo formu-
lirali premaze z boljšimi lastnostmi od tradicionalnih alkidnih 
premazov na osnovi topil. Premazi na vodni osnovi so ekolo-
ško bolj sprejemljivi od premazov na topilih, kar dokazujemo 
z nizkimi vrednostmi hlapnih organskih komponent in s skla-
dnostjo s certifikatoma SIST EN 71-3 in SIST EN 71-9, ki smo ju 
pridobili za izdelke za zaščito lesa, kar pomeni, da so ti izdelki 
primerni tudi za zaščito otroških igrač, igral itd. Prav tako nove 
tehnologije omogočajo kakovostno antikorozivno zaščito ko-
vin z barvami na vodni osnovi.
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Akrilni premazi so vremensko zelo obstojni in imajo daljšo 
življenjsko dobo v primerjavi s konvencionalnimi alkidnimi 
premazi. Pri akrilnih premazih poteka sušenje fizikalno, z iz-
hlapevanjem vode in koalescenco polimernih delcev v homo-
gen film. Pri samozamrežujočih akrilatih poteka nekaj časa še 
zamreževanje, ki izboljša lastnosti filma. Sušenje pri topilnem 
alkidnem premazu poteka tako, da najprej izhlapi topilo, nato 
poteka kemijska reakcija polimerizacije. Film alkidnega pre-
maza reagira s kisikom iz zraka in se vseskozi kemijsko zamre-
žuje ter postaja čedalje trši, neelastičen in bolj krhek, sploh na 
površini. Zaščitni film tako dobesedno izginja s površine lesa, 
zato je potrebno alkidne premaze pogosteje obnavljati. Tra-
dicionalno alkidno vezivo je v osnovi manj UV obstojno od 
sodobnih akrilnih veziv. Akrilna veziva, na katerih so formulira-
ni JUBIN-i, so bolj elastična in zato poleg izjemne vremenske 
obstojnosti izkazujejo tudi odpornost proti udarcem.

Še ena slaba lastnost alkidne smole je, da v temi rumeni. V 
notranjih prostorih se zato bela niansa sčasoma spreminja. Za 
razliko od topilnih premazov se belina JUBIN-ov sčasoma ne 
spreminja. Na sliki je levo JUBIN Decor in desno topilni pre-
maz, oba hranjena v zaprtem prostoru.

Za izdelke JUBIN velja, da je čas sušenja od 4 do 6 ur in je mo-
žnih več nanosov v enem dnevu. Ker je čas, potreben za suše-
nje posameznega sloja, zelo kratek, to pomeni, da je možno 
obnovo nekega elementa končati v enem delovnem dnevu. 
Za pranje čopičev pri izdelkih JUBIN je dovolj blaga vodna raz-
topina čistila, pri alkidnih premazih na topilih pa se uporablja 
razredčilo. Za uporabnika to pomeni poleg nakupa dodatne-
ga artikla tudi težavo z odlaganjem umazanega razredčila.

Po prvem nanosu katerega koli vodnega premaza je potrebno 
brušenje prvega nanosa, saj vodni premazi rahlo dvignejo le-
sna vlakna. V primeru uporabe JUBIN Decor Primerja brusimo 
šele prvi nanos JUBIN Decorja.

Alkidne smole so modificirane z različnimi olji, ki imajo pose-
ben vonj. Ta vonj se sprošča še dolgo časa po tem, ko je topilo 
že izhlapelo in je premaz že suh. Poleg izhlapevanja topil je 

vonj po olju v notranjih prostorih lahko moteč. Pri vodnih iz-
delkih JUBIN ni motečega vonja.

Zakonodaja na področju VOC regulative se bo v prihodnosti 
še zaostrila. Povečale se bodo težave s formuliranjem izdelkov 
na osnovi topil, zato se pričakuje porast prodaje izdelkov na 
vodni osnovi. JUB-ovi izdelki iz družine JUBIN že izpolnjujejo 
zahteve za prihodnost.

JUBIN Lasur 

je prosojni premaz za les svilnato sijajnega izgleda, s pomo-
čjo katerega les zaščitimo, hkrati pa v celoti ohranimo njegov 
naraven videz. Uporablja se za zaščito in dekoracijo lesenih 
ostrešij, opažev, ograj, oken, polken, vrat, vrtnega pohištva in 
ostalih lesenih elementov. JUBIN Lasur vsebuje specialne UV 
absorberje, ki preprečujejo razgradnjo tanina v lesu in s tem 
spremembo barve lesa, ter podaljšujejo življenjsko dobo pre-
maza in lesa. JUBIN Lasur ima v primerjavi z alkidnimi premazi 
na osnovi topil daljšo življenjsko dobo in ga je potrebno ob-
navljati redkeje kot klasične topilne sisteme. Ker je na osnovi 
akrila, ne rumeni in se hitro suši, kar pomeni, da je mogoče 
narediti dva sloja v enem dnevu. Ker premaz ne vsebuje aro-
matskih topil, je neškodljiv za okolje in je brez neprijetnega 
vonja, kar pomeni, da je še zlasti primeren za uporabo v notra-
njih prostorih. JUBIN Lasur je možno ob predhodnem rahlem 
brušenju nanašati na stare alkidne premaze.

JUBIN Lasur Primer+ 
je brezbarvna temeljna biocidna impregnacija za les, katere 

nanos se priporoča pred nanašanjem JUBIN Lasura in JUBIN 
Decorja na zunanjih površinah, izjemoma tudi za zaščito lesa v 
bivalnih prostorih. Vsebuje fungicidno sredstvo za zaščito lesa 
pred modrenjem, trohnenjem, sivo hišno gobo ter insekticid 
za zaščito pred lesnimi škodljivci, kot so ose, termiti, trdogla-
vec in hišni kozliček. Naša biocidna impregnacija za les je for-
mulirana na osnovi vodnega alkida, ki zaradi manjših molekul 
omogoča izredno penetracijo v les in s tem les ščiti in izboljša 
oprijem naslednjih slojev. Na sliki so prikazane poškodbe, ki 
jih naredi hišni kozliček ob neuporabi JUBIN Decor Primerja 
+ (Avtor fotografije: prof. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za lesarstvo, Ljubljana).

JUBIN Dekor 

je pokrivna barva za les, ki nudi popolno zaščito in odlično 
dekoracijo lesenih površin. Uporablja se za zaščito in dekora-
cijo lesenih ostrešij, opažev, ograj, oken, okenskih polic, vrat, 
vrtnega pohištva in drugih lesenih elementov. Barva je po-
krivna, ima svilnat sijaj in strukturo lesa popolnoma prekrije. 
JUBIN Decor je na osnovi akrilne disperzije s core-shell teh-
nologijo, katere mehko jedro omogoča elastičnost premaza, 
trd ovoj pa omogoča dobro odpornost proti zlepljanju. JUBIN 
Decor je možno ob predhodnem rahlem brušenju nanašati na 
stare alkidne premaze.

JUBIN Decor Primer 

je temeljna barva za les, ki se uporablja pred prvim barvanjem 
zunanjih in notranjih površin z JUBIN Dekorjem. Njegova funk-
cija je, da blokira tanin v lesu in tako preprečuje nastajanje ru-
menkasto-rjavih madežev na površini, ki so opazni predvsem 
pri svetlih odtenkih. Primer je pokriven in je bele barve ter 
služi kot prvi nanos pred nanosom JUBIN Decorja. Na sliki je 
prikaz JUBIN Decorja, nanesenega na trd les in kjer ob priso-
tnosti vode pride do izplavljanja tanina. Zato priporočamo na-
nos sistema JUBIN Decor Primerja in nato dvojni nanos JUBIN 
Decorja.

JUBIN Metal 

je antikorozijska barva za kovino, ki nudi dvojno funkcijo, saj 
omogoča nanašanje na rjo brez kemičnega odstranjevanja 
(potrebno je mehansko odstranjevaje rje in neoprijetih del-
cev) in zagotavlja visokokakovostno antikorozijsko zaščito, 
brez predhodnega nanosa temeljnega premaza, kar poeno-
stavi in skrajša celoten postopek. JUBIN Metal se uporablja za 
dekorativno antikorozijsko zaščito konstrukcijskih in drugih 
elementov, ki so iz jekla ali železa. Primeren je za uporabo 
znotraj in zunaj za gradbene objekte, kot so ograje, pohištvo, 
jekleno stavbno pohištvo, jeklene ograje in jekleni dekorativni 
elementi. Premaz je potrebno nanašati v primernih pogojih, 
kjer je delovna temperatura od +10 °C do +30 °C (optimum: 
+20 °C; 65-odstotna zračna vlaga), pri čemer pa je potrebno 
paziti, da na površini obdelovanca ni kondenzirane vlage (rosa 
…). Splošno pravilo velja, da mora biti temperatura podlage 
(kovine) za vsaj 3 °C višja, kot je temperatura ozračja. Za ustre-
zno antikorozivno zaščito priporočamo minimalno tri nanose, 
ki jih lahko naredimo že v razmaku 6 ur. Po obdelavi orodje 
preprosto očistimo z vodo, brez uporabe razredčil.

Martina Jerman, vodja razvojnega področja
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Primerjava akrilnega premaza Jubin Decor (levo) s konvencionalnim 
konkurenčnim alkidnim premazom na osnovi topil (desno).

Ob kondenzaciji vode pride do raztapljanja tanina v lesu in le-ta izplavlja na 
površino. Ta proces preprečimo z uporabo Jubin Decor Primerja.Na sliki je prikazana poškodba lesa, ki nastane zaradi napada Hišnega kozlička.
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jub design studio

Lahko rečemo, da so v letu 2012 vidno vzpostavljeni novi barvni trendi, kar velja tako za 
interjer kot tudi fasade. Pri izdelavi barvnih študij je v prvi polovici letošnjega leta zaznati 
vse več lastnikov (novih ali prenovljenih) fasad, ki si želijo svojo fasado videti v naravnih to-
nih oziroma zemeljskih barvah. Torej nič več močnih oranžnih, rdečih ali zelenih odtenkov, 
temveč umirjene in pastelne barve.
Trenutni absolutni trend so odtenki »bele kave«, saj je pri treh četrtinah vseh barvnih študij, ki jih izdelamo na JUB-u, vsaj ena iz-
med treh različic v teh niansah. Prevladujejo svetli odtenki za osnovo, dodatki pa so v temnejših. Zelo pogosta je tudi kombinacija 
s poudarjenimi špaletami in obrobami okrog oken. Ljudje so navdušeni, ko vidijo, da lahko z različnimi odtenki skrijemo pomanj-
kljivosti objekta, optično znižamo ali pa zožimo objekt ali pa, da z njimi preprosto poudarimo všečne elemente. Zelo moderne so 
tudi vodoravne črte različnih debelin, bodisi med etažami ali pa tanke črtice med okni.

Drugi, sicer malo manj opazen trend pri barvnih študijah pa je bela ali umazano bela osnova v kombinaciji z antracit sivo. Slednja je 
po navadi v večjih ploskvah ali pa širših navpičnih ali vodoravnih pasovih. Je malce protiutež beli kavi, saj deluje precej bolj hladno.

Oba trenda iščeta navdih v naravi, navsezadnje pa se veliko ljudi odloča tudi za fasado kot kombinacijo ometa in naravnih materi-
alov, kot sta les in kamen. Čedalje večja pa je tudi ekološka ozaveščenost, zato je gradnja nizkoenergijskih hiš v porastu, v ospredju 
pa sta še ekonomski in zdravstveni vidik, zato je mnogokrat kar najpreprostejša rešitev nakup montažne hiše, vsemu temu pa 
seveda sledijo predvsem naravne barve.

Zanimivo je, da se enaki trendi pojavljajo povsod istočasno, na primer v vaseh in mestih, po celotni Sloveniji, hkrati pa vidimo 
enake barvne kombinacije tudi v tujih revijah. 

Lea Ban, u. d. i. a., arhitekt svetovalec

Narava kot navdih barv

www.jub.eu

Fasadni sistemi po meri

JUBIZOL fasada je fasadni sistem v katerem se Vaša hiša 
počuti najbolje. Z tehnološko dovršenimi materiali, 
dolgoletnimi izkušnjami ter strokovno vgradnjo zagotavlja 
dolgo obstojnost in zaščito, odlično izolacijo, dovršen 
estetski videz, do 40 let garancije in tisto, kar največ šteje  
- do 40% prihranka energije zaradi odlične izolacije.
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jub design studio

V jesenskih mesecih v JUB Design Studiu nadaljujemo z 
brezplačnimi popoldanskimi delavnicami dekorativnih tehnik, 
ki so vsebinsko in praktično prilagojene DIY segmentu. 
Prikaz tehnik, ki jih omogočajo materiali iz linije JUB Decor, 
torej Glamour, ArtColor, Marmorin, Jubosil Antik in njihovih 
kombinacij, pušča prosto pot ustvarjanju in domišljiji vsakemu, 

Delavnice se bodo izvajale v JUB Design Studiu v sredinih 
terminih z začetkom ob 17. uri. Zaželena je predhodna prijava 
preko e-pošte: info@jub.si ali na brezplačno telefonsko 
številko 080 15 56.

V JUB Design Studiu tudi v jeseni 
nadaljujemo z brezplačnimi popoldanskimi 
delavnicami dekorativnih tehnik

tudi malo manj izkušenemu domačemu mojstru. Zaradi 
velikega števila tehnik in njihove obsežnosti razpisujemo 
termine po posameznih materialih.

Aktualne razpisane termine in tematike si lahko ogledate na 
JUB-ovi spletni strani www.jub.eu.

DELAVNICA 

MARMORIN

TEHNIKE:

Acero, Aurora, Versus, Travertin, 

Classic, Egeo, Spatolato

TERMINA:

26. 9. 2012

14. 11. 2012
DELAVNICA 

ANTIK, GLAMOUR

TEHNIKE:

Pettinato, Jeans, Madeira, Mica, Pearl 

izdelava šablon

TERMINA:

17. 10. 2012

12. 12. 2012
PREDAVANJE PREDNOSTI:

kakovostno izvedene fasade

TERMIN:

12. 9. 2012

Izkoristite priložnost in si sami opremite svoj življenjski prostor 
unikaten, v koraku s časom in modnimi trendi.

Albina Močilnikar, vodja JDS

Tako potekajo delavnice v JDS

V podjetju JUB smo v sklopu aktivnosti za 
najmlajše v JUB Design Studiu v letošnjem 
letu pripravili poseben program, v okviru 
katerega lahko učenci prvih razredov 
osnovnih šol preživijo enega od „Tehničnih 
dni“. 

Poseben program za prvošolce, imenovan »BARVNO 
PRAVLJIČNI DAN«, preko barv, mavrice, zgodbe o prijateljstvu 
in delavnice otroke seznanja s širokim spektrom barv, z 
osnovnimi barvami in prelivanjem barv, z ustvarjanjem novih 
barvnih odtenkov in barvnimi kartami. Oblečeni v prave 
»malarske majice«, v družbi simpatične maskote Bojana, otroci 
spoznavajo tudi prave stenske barve, poprimejo vsak za svoj 
čopič in si ustvarijo vsak svoj mavrični spominek. Če želite, da 

Osnovnošolski mavrični dnevi v 
JUB Design Studiu

Mavrični tehnični dan v JUB Design Studiu preživijo tudi vaši 
prvošolčki, ne oklevajte. Pokličite nas na telefonsko številko: 
(01) 5884 221 in si rezervirajte svoj termin.

Albina Močilnikar, vodja JDS

Obiskali so nas otroci osnovne šole Domžale
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V soboto, 19. maja je v Živalskem vrtu v Lju-
bljani potekal zabavni dogodek za družine 
in otroke, ki so se ga udeležile številne dru-
žine z različnih koncev Slovenije. Druženje 
je potekalo v prijetnem okolju ob zvokih 
glasbenikov, gledaliških igric, čarovnij in 
delavnic, osrednja gostja pa je bila Romana 
Krajnčan.

Za barvito in ustvarjalno vzdušje je poskrbela tudi velika JUB-
-ova slikarska delavnica. V družbi priljubljene maskote Boja-
na, ki je obiskovalce prijazno obdaril s sladko dobrodošlico, 
so otroci s čopiči ustvarjali domišljijske podobe na slikarskih 
stojalih in barvali motive Bojana, izrezljane iz stiropora. Bar-
vite umetnine so si na razstavi z zanimanjem ogledovali tudi 
ostali obiskovalci, ob odhodu pa so jih mali umetniki ponosno 
odnesli domov.

"velike umetnine" malih umetnikov

Tudi letos je naše podjetje sodelovalo na Ča-
robnem dnevu v Volčjem Potoku.
Arboretum Volčji Potok se je za en dan spremenil v pravljično 
pokrajino z največjim številom pravljičnih dežel do sedaj, kjer 
so obiskovalci uživali ob pestrem dogajanju na glavnem odru, 
ter sodelovali na ustvarjalnih, plesnih, športnih in ostalih de-
lavnicah v Čarobnih deželah.

JUB je v deželi Čarobnih dogodivščin za otroke pripravil »Bo-
janovo velikansko slikarsko delavnico«, otroci pa so se v druž-
bi naše maskote Bojana in športnice Petre Majdič z izjemnim 
navdušenjem lotili tudi barvanja JUB-ovih hišk iz stiropora. 

»Presenečena sem nad številom obiskovalcev v parku Arbo-
retum, ki letos ponuja še več dogodivščin. Tudi obisk Boja-
nove slikarske delavnice je neverjeten. Otroci z barvami zelo 
radi ustvarjajo, navdušena sem nad njihovimi izdelki, njihovo 
kreativnostjo pa tudi nad JUB-ovo idejo, da skupaj z njihovi-
mi okolju prijaznimi barvami za otroške sobe, ki se ponašajo 
z okoljsko marjetico, otrokom še sama predstavljam vlogo in 

Velika slikarska delavnica z Bojanom v 
Živalskem vrtu

JUB na Čarobnem dnevu v Arboretumu

Medtem ko so otroci ustvarjali, so se starši lahko seznanili z 
bogato paleto JUB-ovih izdelkov. Še posebej so jih zanima-
le izjemno kakovostne barve JUPOL Junior, ki so namenjene 
prav najmlajšim, saj so zdravju prijazne in odporne, stene pa 
lahko brez težav očistimo kar z vlažno krpo. Za barvo JUPOL 
Junior je JUB kot prvi v svoji panogi v Sloveniji namreč pridobil 
pravice za uporabo znaka Ecolabel, to je »okoljska marjetica«, 
ki jo v Evropski uniji podeljujejo tistim proizvajalcem barv in 
premazov, ki izpolnjujejo visoke okolijske standarde. Poleg 
okoljske marjetice je JUPOL Junior je prejel na 16. Okoljskem 
srečanju tudi nagrado za okolju prijazen izdelek.

Starši so bili navdušeni tudi nad lastnostmi nove vrhunske 
pralne barve JUPOL Strong, ki je kar 10-krat bolj odporna in 
pralna glede na običajne notranje zidne barve. Zato je še po-
sebej primerna za bolj obremenjene notranje zidne površine, 
saj je barvni film izjemno trpežen ter odporen proti obrabam 
in mehanskim poškodbam. Obiskovalci so si z zanimanjem 
ogledali tudi modne odtenke notranjih barv iz družine JUPOL 
Trend in možnosti dekorativne obdelave notranjih zidnih po-
vršin.

Barve pomladi so še posebej vesele, z Bojanovo slikarsko de-
lavnico pa so tudi tokrat pričarale na otroške obraze nasmeh 
in polepšale dan prav vsem obiskovalcem Živalskega vrta.

Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja

jub in mladi

pomen barv v našem vsakdanjiku. Letos smo dogajanje po-
pestrili še z barvanjem JUB-ovih hišk iz stiropora, kjer so se 
malčki povsem prepustili domišljiji in ustvarjali nove in nove 
kombinacije barv.«

Naša maskota Bojan pa je bil tokrat tudi prava atrakcija na čelu 
uradne povorke z mažoretkami in Kamniške godbe na pihala. 
V mimohodu je bilo mnogokrat slišati navdušene vzklike: »Po-
glejte Bojana z JUPOL-om, se še spomnite prijazne risanke?«

Tokratni čarobni dan je bil že dvanajsti po vrsti in veseli smo, 
da smo bili del čarobnega dogajanja tudi mi.

Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja
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jub in mladi

V soboto, 9. junija je v enoti vrtca Dol pri Ljubljani potekal 
zaključek vrtca. Na zaključku so bili prisotni otroci skupaj s 
svojimi starši. V vrtcu je vladalo pravo otroško vzdušje in za 
vsakega se je našlo nekaj. Otroci so se lahko uredili v posebnem 
kozmetičnem salonu, igrali košarko, nogomet in tenis, spoznali 
peko piškotov, spoznali delovanje slovenske vojske in policije, 
si ogledali lutkovno predstavo in še in še. Podjetje JUB je na 
dogodku sodelovalo z veliko Bojanovo slikarsko delavnico. 
Otrokom smo pripravili maskoto Bojan v obliki stiropora, 
ki so ga lahko z našimi, okolju in zdravju prijaznimi barvami 

JUB je tudi letos sodeloval na zaključku 
vrtca Dol pri Ljubljani

JUPOL Junior tudi pobarvali. Barva JUPOL Junior je prva barva 
v Sloveniji z okolijskim certifikatom Ecolabel oziroma okoljsko 
marjetico. Obenem je otroke razveselil tudi obisk razigrane 
in prijazne maskote Bojana iz risanke, ki je otrokom pomagal 
ustvarjati v slikarski delavnici in tudi na drugih delavnicah ni 
manjkal.

V vrtcu Dol smo na deževno soboto preživeli prijetno in igrivo 
dopoldne in ustvarili veliko zanimivih slikarskih umetnin.

Področje trženja

Bojan na zaključku vrtca Dol pri Ljubljani

Barva JUPOL Junior se ponaša tudi z nacionalno 
okoljsko nagrado** za 

"OKOLJU PRIJAZEN IZDELEK LETA 2011 v Sloveniji" 

**po izboru Eko sklada in Časnika Finance.
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Malar PI-ŠT, slikopleskarstvo in fasaderstvo, 
Štefan Pintarič, s. p., Liškova ulica 52, Černe-
lavci, 9000 Murska Sobota, je mlado podje-
tje, ustanovljeno leta 2007, z glavno dejav-
nostjo slikopleskarstvo in fasaderstvo, kar 
je danes tudi glavna dejavnost njihovega 
podjetja. Nudijo kakovostne slikopleskarske 
storitve, ter ob upoštevanju želje strank tudi 
sami predlagajo barvne odtenke in kombi-
nacije. Poleg notranjih slikopleskarskih del 
izvajajo tudi pleskanje fasad, pleskanje 
oken in vrat, pleskanje napuščev ter ostala 
slikopleskarska dela, prilagojena strankam. 
Zavedajo se, da je fasada »obleka« objekta, 
zato jo je potrebno pravilno izbrati in tudi 
pravilno izvesti. Njihov moto je: z barvami in 
čopičem do sreče in ustvarjalnosti.

Že od mladih nog je gospoda Pintariča delo s čopičem vese-
lilo, zato se je med poletnimi počitnicami udejstvoval del pri 
slikopleskarjih v njegovem domačem kraju. Čeprav je bil po 

Štefan Pintarič, s. p. Križanka

razvedrilo

Prva nagrada: JUPOL Trend, 2,5 l in JUPOL Junior, 2,5 l, odtenek po izbiri; 
Druga nagrada: JUPOL Gold, 10 l, odtenek po izbiri; 
Tretja nagrada: JUPOL Trend, 2,5 l, odtenek po izbiri  in valjček JUPOL Trend.

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 30.10.2012. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

intervju

poklicu monter in upravljavec energetskih naprav, se je takoj 
po odsluženem vojaškem roku zaposlil pri tedanjem podjetju 
Slikopleskarstvo Murska Sobota in tam delal nekaj let kot sli-
kopleskar. Dokončal je tudi srednjo slikopleskarsko šolo v Ma-
riboru. Kljub temu, da ga je sprva pot zanesla v avtoprevozni-
ške vode je leta 2007 odprl podjetje Malar PI-ŠT, s. p. Začetki 
so bili težki in potrebno se je bilo zelo truditi, da je prišel v krog 
obrtnikov, v katerem je danes, in da ga stranke same kličejo za 
delo in ne nasprotno. Kot pravi je največja reklama njegovega 
podjetja dober odnos do strank, dogovor in predvsem kako-
vost samega dela. Zelo ponosen je na dejstvo, da skoraj nima 
reklamacij na delo in seveda obenem pohvalil podjetje JUB, 
kot proizvajalca visokokakovostnih izdelkov. Trenutno ima 
podjetje zaposlenih 8 slikopleskarjev in fasaderjev in kljub go-
spodarski krizi imajo dela dovolj. Podjetje v večini izvaja dela 
za zasebne investitorje in za zdaj nimajo problemov s plačili 
po opravljenih storitvah. Podjetje se udeležuje tudi humani-
tarnih akcij v Pomurju in bližnji okolici, saj se dobro zavedajo, 
da je vsakršna pomoč človeku v stiski balzam za dušo in le 
takšna dejanja štejejo. V bližnji prihodnosti ima podjetje v na-
črtu širitev na domači lokaciji, da bo lahko zadostilo prostoru 
za material, velika želja pa je ureditev večje pisarna, kjer bodo 
viseli JUBovi plakati in transparenti, tako da se bo že doma vi-
dela pripadnost podjetju JUB. Hkrati pa g. Pintarič razmišlja o 
povečanju števila zaposlenih slikopleskarjev in fasaderjev. Na 
koncu se še malo pohvali in pove, da dela mojstrski izpit in da 
mu manjka samo še zaključna naloga. Postal bo tudi mojster 
na papirju in ne samo v praksi. Želel bi se predvsem zahvaliti 
podjetju JUB, da mu je v samih začetkih poslovne poti stalo 
ob strani in mu pomagalo tako s svetovanjem kot tudi z razni-
mi izobraževanji in literaturo. Ni pa pozabil, da brez družine, 
kakršno ima ob sebi, ne bi prišel tako daleč, kot je. Predvsem 
žena ga vsako dnevno podpira in mu stoji ob strani. Tako sva 
zaključila najin pogovor in si segla v roke na nove delovne 
zmage skupaj v sloganu JUB & Malar PI-ŠT vedno in povsod.

Benjamin Divjak, vodja prodajnega območja

Štefan Pintarič
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JUPOL Strong
Za stene brez poškodb in madežev
Vrhunska pralna barva, ki je kar 10 krat bolj odporna 
in pralna glede na običajne notranje zidne barve. 
Zahvaljujoč inovativni formulaciji premaza, madež ne 
more prodreti v barvni film.
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