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Vsaka hiša  
si zasluži JUBIZOL 
fasadni sistem.

Jubizolov svetovalec: 080 15 56 in info@jub.eu

DO 25 LET  
GARANCIJE 

DO 40 %  
PRIHRANKA ENERGIJE

SVETOVANJE ARHITEKTA 
IN TEHNIČNEGA OSEBJA

Nakup fasade je pametna investicija, ki se obrestuje z nižjimi 
stroški ogrevanja in hlajenja ter večjo vrednostjo nepremičnine. 

Preverite naše produkte in prednosti JUBIZOL fasadnih sistemov v naših 
katalogih in na www.jub.si.

Fasadni sistemi s 45-letno tradicijo.

Letnik VII
Številka 1
Marec 2015
JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani

Poštnina plačana pri pošti 
SI-1262 Dol pri Ljubljani

u Podjetje JUB praznuje 140 let 

uh JUB favourite feelings - nova barvna karta

u JUPOL Trend za vsak okus in občutek

u Nova podoba JUBIZOL izdelkov v novih sistemih JUBIZOL

u Predstavljamo novo blagovno znamko JUBHome
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Jelka Slatinšek, vodja trženja

140 let
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Uvodnik

Letos praznujemo prvih 140 let našega delovanja in izjemno smo ponosni, da 
smo uspeli preživeti vse vzpone in padce v dolgi zgodovini našega podjetja. Tako 
visoka okrogla številka kaže na spoštovanje tradicije, zaposlenih, kupcev in okolja. 
Še posebej pa smo ponosni na to, da smo še vedno slovensko podjetje in da so 
nam ves ta čas stali ob strani naši zvesti kupci. 

Okrogla obletnica je odlična priložnost za predstavitev novosti v našem programu 
in ob 140 letnici smo v JUB-u za naše kupce pripravili novo barvno karto, ki smo jo 
naslovili All the shades of your favourite feelings – nova barvna karta s 515 atraktiv-
nimi odtenki. Če izpostavim samo najpomembnejše mejnike v letošnjem letu, je tu 
še prenovitev naše linije JUPOL Trend, ki se trgu predstavlja v popolnoma drugačni 
preobleki. Lansko leto smo proslavljali 45 let našega legendarnega izdelka JUPOL 
Classic, letos pa smo družini JUPOL dodali še termoizolacijski sistem za notranje 
zidne površine, ki ga sestavljata izdelka JUPOL Thermo in JUBOLIN Thermo. Veliko 
smo razmišljali tudi o naših DIPI-cah, kot jim radi rečemo, saj so po dolgem času 
zaživele v novi atraktivni zunanji obliki, dodali pa smo jim tudi štiri nove privlačne 
odtenke. Prenovili pa smo tudi podobo JUBIZOL izdelkov in sisteme JUBIZOL. In še 
in še, več boste lahko prebrali v nadaljevanju. 

Latinski pregovor pravi »Kar se iz preteklosti z ugodjem spominjaš, to poučuje v 
prihodnosti.« In na podlagi vseh naših izkušenj, vzponov in padcev, vsega, kar smo 
se naučili v bogatih in plodnih 140. letih, bomo gradili našo prihodnost. Sašo Ko-
kalj, predsednik uprave JUB-H d.d. je dejal, da danes razvijamo sistemske rešitve, 
ki že nakazujejo nove trende v prihodnosti na področju bivanja, gradnje in trajno-
stnega razvoja. In upamo si trditi, da bomo del te prihodnosti krojili tudi v podje-
tju JUB. Zato v tej številki JUB Magazina prvič predstavljamo našo novo blagovno 
znamko, JUB Home, ki predstavlja energijsko varčne rešitve za gradnjo. V priho-
dnosti pa se nameravamo celostno posvetiti trženju pasivnih, samozadostnih in 
plusenergijskih družinskih hiš na ključ.   

Skupina JUB z vami še naslednjih 140 let. 

JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56, 01 588 4217, F: 01 588 4250, E: info@jub.si

Član Skupine JUB

Ustvarjamo prijeten,  
varčen in trajen dom.
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Izdajatelj: JUB d.o.o. 
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica:  Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Jelka Slatinšek, Staša Marolt Sevšek, 
Nevenka Kobal, Polja Novak, Iztok Kamenski, 
Katja Kerin Rozman, Simona Sojar,  
Ekipa JUBHome, Miha Šimenc, Mirijam Uršič, 
Katja Strle, Matjaž Levičnik, Blaž Marušič.
Kreativna zasnova in oblikovanje: Dada Pokorn
Tisk: Tiskarna Januš, 2015
Naklada: 4.500 izvodov 

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

Podjetje JUB           
praznuje 140 let 

JUB   v letošnjem letu proslavlja častitljivih 140 let ob-
stoja. Malo slovenskih podjetij se lahko pohvali s tako tr-
doživostjo in s tako uspešno dolgoletno zgodbo. Okrogli 
jubilej bomo praznovali  v okolju, v katerem delujemo, in 
seveda v krogu tistih, ki so že vrsto let naši zvesti kupci. Za-
upanje in zvestoba sta namreč obojestranska, zato bomo 
s svojo družbeno odgovornostjo, ki jo v podjetju skrbno 
negujemo in zasledujemo, ljudem v okviru svoje dejavno-
sti dobro v enaki meri tudi vračali.  

V Sloveniji bo letos v sodelovanju z zavodom Anina zvezdi-
ca potekala velika humanitarna akcija, v kateri bomo z našimi 
izdelki pomagali 140 družinam, vrtcem, šolam, društvom ali 
tistim ustanovam, ki javnih objektov zaradi finančne stiske ne 
zmorejo obnoviti sami. Sledili smo torej številki 140 - ena dru-
žina ali en javni objekt za vsako leto našega obstoja. Ker pa 
imamo v JUB-u svoje odvisne družbe kar v desetih državah, 
se bodo v akcijo vključile tudi ostale družbe. Humanitarna ak-
cija bo potekala pod geslom "Skupina JUB ob svoji 140-letnici 
za 140 pomoči potrebnim". 

 Iz Dola pri Ljubljani smo se širili v svet
JUB je najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Začet-
ki proizvodnje mineralnih barv na današnji lokaciji podjetja 
segajo v leto 1875. V letu 1919 se je ime JUB prvič pojavilo 
kot ime podjetja in se ohranilo vse do danes. Med obema 
svetovnima vojnama je JUB kot uveljavljena tovarna barv svo-
je izdelke prodajala že po vsej kraljevini Jugoslaviji. V času 2. 

svetovne vojne tovarna nekaj časa ni delovala, v naslednjih 
desetih letih in po obnovi vseh proizvodnih kapacitet pa je 
ponovno dosegla obseg proizvodnje, kot ga je imela pred 
pričetkom vojne. Leta 1969 smo trgu prvič predstavili disper-
zijsko barvo JUPOL, izdelek, ki je že od samega začetka po ka-
kovosti in ceni sledil najboljšim evropskim proizvajalcem. S to 
blagovno znamko povezujemo tudi strm in uspešen vzpon 
našega podjetja, saj je ta barva pri nas že pred desetletji po-
stala generično ime za notranje zidne barve. Tako smo lani že 
obeležili  45. rojstni dan legendarne blagovne znamke JUPOL, 
zaupanje kupcev pa dokazuje tudi njen izjemen ugled v slo-
venskem prostoru. Danes podjetje 75 % izdelkov iz družine 
JUPOL izvozi v več kot 30 evropskih držav.  

Z razpadom Jugoslavije in osamosvojitvijo Slovenije je JUB 
doživel eno najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Izgubili smo 
več kot polovico trga in se morali čez noč preusmeriti na raz-
vite in konkurenčne evropske trge. Osredotočili smo se na 
srednjeevropska tržišča in se postopoma vrnili na naše tra-
dicionalne trge. Tako smo že leta 1996 ponovno dosegli pro-
dajne količine iz časa pred razpadom Jugoslavije. Leta 1994 
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je JUB po Zakonu o lastninjenju postal prva delniška družba v Sloveniji. Naslednjo 
prelomnico smo beležili v letu 2004, ko smo prvič v zgodovini podjetja proizvedli 
in presegli prodajo 100.000 ton izdelkov,  ter odprli tudi prvi lastni proizvodni obrat 
v tujini, in sicer v Šimanovcih pri Beogradu v Srbiji. Tudi po naslednji finančni krizi, 
ki se je začela leta 2008, se je JUB hitro vrnil na svoje trge. Naslednja pomembna 
mejnika v naši zgodovina segata v leto 2010, ko smo v Dolu odprli novi Tehnološko 
raziskovalni center JUB d.o.o. in v letu 2012 pa nov obrat za proizvodnjo izolacijskih 
plošč fasadnega in gradbenega stiropora, ki ga trži pod lastno blagovno znamko 
JUBIZOL in EUROTHERM. 

Naša naložbena aktivnost se je nadaljevala v letu 2014, ko smo kupili proizvodni 
kompleks Novolit v stečaju in si razširili znanje iz industrijske rabe stiropora. V letu 
2015 bomo trgu predstavili JUBHome, našo novo blagovno znamko za energijsko 
varčne rešitve za gradnjo. Že v prihodnjem letu 2016 se bomo tako celostno po-
svetili trženju pasivnih, samozadostnih in plusenergijskih družinskih hiš na ključ. Z 
vrhunsko arhitekturo zasnovane hiše iz armiranega betona bodo odlikovali dosto-
pna cena, visoko ugodje, nizki bivalni stroški ter optimalna kombinacija energijske 
varčnosti, ki bodo ob ustrezni potresni, poplavni in požarni varnosti graditeljem 
omogočale odlično razmerje med ceno in kakovostjo.    

JUB danes

JUB je sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje z močnimi la-
stnimi blagovnimi znamkami, ki jih kar 75 % proda v tujini. Z razvojem novih lastnih, 
okolju prijaznih izdelkov in storitev stremimo k energijsko varčnim in trajnostnim 
rešitvam v gradbeništvu. Danes zaposlujemo več kot 570 delavcev in imamo 13 
odvisnih družb v 10 državah, ki so v 100-odstotni lasti matične družbe. Poslujemo 
na več kot tridesetih trgih, v dveh državah pa smo vzpostavili tri proizvodne obra-
te. Ponašamo se z visoko tehnologijo in produktivnostjo. Skrb za urejeno ekologijo 
in okolje v industrijski coni nam omogoča dolgoročni razvoj s sodobnimi proizvo-

dnimi sredstvi, s sposobnimi kadri in certifikati kakovosti ISO 
9001, ISO 1400 in OHSAS 18001. 

Ponašamo se s številnimi nagradami in priznanji

Zbirka nagrad in priznanj, ki smo jih prejeli v vseh teh letih, 
se nenehno povečuje. Smo prejemniki nagrad Zelena misija 
in Okolju prijazno podjetje, s čimer izkazujemo svojo visoko 
okoljsko osveščenost pri zmanjševanju obremenjevanja zraka, 
vode in tal. Že osem let zapored smo med dobitniki priznanja 
Trusted Brand, ki nam ga za legendarno blagovno znamko 
JUPOL podeljujejo naši kupci, ki menijo, da je JUPOL med 
barvami za dom najbolj zaupanja vredna blagovna znamka. 
Leta 2013/2014 smo za naše notranje zidne barve prejeli stro-
kovno priznanje Best Buy Award, naša barva JUPOL Classic pa 
je lani dobila še pečat Produkt leta 2014.  

Za večino svojih izdelkov smo med prvimi slovenskimi proi-
zvajalci pridobili certifikate skladnosti z evropskimi standardi 
kakovosti in nacionalnimi tehničnimi predpisi. S številnimi 
izdelki iz družine JUPOL, kot so JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, 
JUPOL Latexi in JUPOL Silikat, izpolnjujemo stroge nemške 
»VdL« zahteve, medtem ko smo med prvimi proizvajalci izven 
nemškega trga pridobili tudi certifikat skladnosti TÜV SÜD. Ta 
»Schadstoffgeprüft« certifikat, ki dokazuje minimalne vseb-
nosti nevarnih snovi in emisij v okolje, smo pridobili za barve 

JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Special, JUPOL Silikat in 
celotno družino barv JUPOL Lateks. Za notranjo barvo JUPOL 
Junior smo kot prvo podjetje v panogi v Sloveniji pridobili 
evropski certifikat Ecolabel, ki ga pri nas poznamo pod na-
zivom okoljska marjetica, saj dokazuje doseganje najvišjih 
standardov proizvodnje izdelka v odnosu do okolja. Izdelki 
za zaščito lesa in kovin blagovne znamke JUBIN ustrezajo 
nemškim standardom za kakovost premaznih izdelkov, hkrati 
pa izpolnjujejo zahteve za uporabo teh premazov za zaščito 
otroških igrač in igral standarda SIST EN 71-3 in SIST EN 71-9 
(JUBIN Decor Primer, JUBIN Decor in JUBIN Lasur). 

V JUB-u uporabljamo moderne čistilne naprave, obvladuje-
mo ravnanje z odpadki in skrbimo za zdravo in varno delovno 
ter življenjsko okolje. Ker v predelavo usmerimo kar 99 % na-
stalih odpadkov, smo postali Zero Waste družba. 

Kakovostno sodelujemo z lokalno skupnostjo, svojo družbe-
no odgovorno in okoljsko vlogo pa izkazujemo s podporo 
številnim humanitarnim projektom, povezanimi z vrtci, šola-
mi in bolnišnicami, aktivno pa se vključujemo tudi v raznolike 
okoljevarstvene, športne in kulturne projekte. 



6 www.jub.eu 7

Ak
tu

al
no

140 let

Z uspešnim nakupom obrata   
v Novi vasi v JUB-u širimo 

proizvodnjo        
Lani nam je uspelo kupiti proizvodnjo Novolita v stečaju v Novi vasi, ki 
smo jo do takrat imeli dve leti v najemu. Z novembrom 2014 smo proizvodni 
obrat kupili po izklicni ceni 3,1 milijona evrov in kar je najpomembneje, s tem 
uspeli obdržati delovna mesta skoraj 60 Novolitovih delavcev. 

Nakup je strateška naložba, saj v Novi vasi širimo proizvodnjo in investiramo 
v nov projekt proizvodnje JUB-ovih nizkoenergetskih hiš. Stečaj nekdanjega 
podjetja je bil eden redkih v Sloveniji, ki se ni končal z zaprtjem tovarne, ampak 
smo s proizvodnjo nadaljevali kot novi najemniki. Zdaj je vseh 60 zaposlenih v 
Novi vasi postalo tudi uradno pomemben del uspešnega slovenskega podjetja, 
JUB kemična industrija d.o.o. kot Obrat EPS Nova vas.

BARVA PIVA,
S KATERIM
SMO NAZDRAVILI 
ZMAGOVITEMU GOLU!

www.jub.si

IN KAKŠNE BARVE SO VAŠI OBČUTKI? 
Uživajte v barvah in barvanju z več kot 10.000 barvnimi odtenki, ustvarjenimi 
po vašem občutku. Pot do profesionalnih rezultatov je tako preprosta.

JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

JUPOL Gold_PIVO_oglas_203x120 mm_Delo in dom_2014.indd   1 19.9.2014   8:55:50

Oglas JUPOL Gold prejel nagrado 
Outstanding 2014

Outstanding nagrade se podeljujejo že četrto leto za 
kreativne dosežke v zunanjem oglaševanju.

Strokovna žirija, ki je bila sestavljena iz sedmih članov se je 
odločila, da nagrado za najboljši billboard v letu 2014 prej-
me agencija Grey iz Ljubljane, ki je kreirala oglas za našo 
barvo JUPOL Gold. 

V lanskem letu smo s kreativno marketinško kampanjo pod-
prli lansiranje nove formule barve JUPOL Gold. Kot izhodi-
šče smo vzeli dejstvo, da ima vsak od nas svoje najljubše 
barve, ki nas spominjajo na lepe občutke, doživetja, ljudi, 
kraje in stvari. Nihče jih ne more videti tako, kot jih vidimo 
sami, saj so barve edinstvene, kot naši občutki. 
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Eko šola in natečaj 
JUPOL Junior

Udeležili smo se 25. tradicionalnega posveta 
»Poslovanje z nepremičninami«  

JUB prisoten na mednarodnem sejmu 
obrti in podjetnosti 

Letošnjo letno konferenco programa Ekošola, ki se je konec septembra 2014 
odvijala na Brdu pri Kranju, je slavnostno odprl dr. Janez Potočnik, evropski 
komisar za okolje. Največji poudarek na konferenci je bil namenjen predsta-
vitvi programa dela in projektov za novo šolsko leto 2014/15, kjer smo kar 
460 udeležencem predstavili JUB-ov likovni natečaj Ustvarjamo z Bojanom.

Ker smo v JUB-u v letu 2014 
praznovali že 45. obletnico 
legendarne blagovne znam-
ke JUPOL, kot najstarejši pro-
izvajalec barv za dom pa v 
letu 2015 obeležujemo še 
častitljivo 140. obletnico svo-
jega obstoja, smo za šolsko 
leto 2014/15 v sodelovanju 
z Ekošolo pripravili poseben 
projekt, povezan z JUB-ovo 
maskoto Bojanom, junakom 
iz istoimenske risanke. 

V natečaj za najboljšo risbico Bojana so se ekošole in ekovrtci vključili konec leta 
2014. Skupno smo prejeli 161 izdelkov iz 57 ustanov, ki smo jih naknadno razvrsti-
li v šest kategorij, kar pomeni šest različnih risbic in za vsako nianso ena.

I. Kategorija – vrtci

II. Kategorija – prva triada

III. Kategorija – druga triada

IV. Kategorija – tretja triada

V. Kategorija – srednja šola 

Posebna kategorija – Center za usposabljanje, delo in varstvo  

Strokovna komisija bo v finalnem izboru zbrala in ocenila vsa prispela likovna 
dela, nagrajena risbica z imenom mladega avtorja in ustanove, ki jo obiskuje, pa 
bo krasila tudi embalažo barve JUPOL Junior na vseh trgovskih policah bolje za-

loženih ponudnikov barv po Sloveniji. Za vse prispele ris-
bice bomo v našem JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani 
pripravili razstavo, za nagrajeno šolo ali vrtec pa bomo 
organizirali tudi posebno ustvarjalno delavnico.

Slovesna razglasitev nagrajenega avtorja in ustanove bo 
marca 2015 na sejmu Altermed v Celju. Ob tej priložnosti 
bomo avtorju risbice podelili posebno priznanje, ustanovi 
pa praktično darilo v obliki barv iz družine JUPOL, s katero 
bo lahko prebarvala 500 m2 stenskih in stropnih površin v 
učilnicah, igralnicah ali na hodnikih. 

V Portorožu je 27. in 28. novembra 2014 potekal že 25. 
tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami. Med 
priznanimi in uveljavljenimi predavatelji je nastopil tudi 
Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, ki je na srečanju 
vseh akterjev nepremičninskega trga, gospodarskih su-
bjektov, strokovne javnosti, predstavnikov vlade in mini-
strstev, občin in upravnih enot predstavil naše energet-
sko učinkovite fasadne sisteme JUBIZOL.

Na največjem in najpomembnejšem dogodku s področja 
nepremičnin je bila ena pomembnejših tem okrogla miza 
o energetskih izkaznicah in posledicah na nepremičninski 
trg. Člani Združenja upravnikov nepremičnin, Združenja 
stanovanjskih skladov, Združenja družb za nepremičninsko 
posredovanje in Združenja ocenjevalskih podjetij, pa so 
veliko pozornosti namenili tudi našemu predstavitvenemu 
prostoru z naprednimi tehnologijami za zaščito, sanacijo in 
vzdrževalna dela v gradbeništvu, ki povečujejo energetsko 
učinkovitost in ne obremenjujejo okolja.

Na lanskem Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti 
(MOS) je JUB-ov izvajalec Fasaderstvo Dolinšek, kot edini  
izvajalec fasadnih sistemov na slavnostni podelitvi prejel 
priznanje Slovenskega združenja za kakovost in odličnost - 
certifikat SQ  - simbol prepoznane in preverjene kakovosti 
storitev. K temu priznanju sta zagotovo pripomogla kvalite-
ta izdelkov JUB ter strokovnost ter tehnična podpora naših 
strokovnjakov. In na to smo ponosni tudi v podjetju JUB. 
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Srečni nagrajenec in prejemnik JUB-ove fasade: 
O energiji doma razmišljamo veliko

140 let

Dobra toplotna izolacija fasade znižuje stroške gospo-
dinjstev za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem 
času, povečuje udobje bivanja ter pripomore k trajno-
stnemu razvoju okolja. Da to res drži, se bo lahko kmalu 
prepričal tudi Marjan Horvat iz Černelavcev iz Prekmurja, 
srečni izžrebanec velike nagradne igre »Podarimo vam 
material za fasado.

Družba JUB je v sodelovanju s podjetjem Energetika.NET in 
portalom Energija doma konec novembra 2014 v okviru ve-
like nagradne igre na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani po-
delila nagrado - material za fasado v vrednosti 4.000 evrov. 
V nagradni igri so lahko sodelovali vsi, ki so s fotografijami 
dokazali, da imajo bodisi hišo še brez fasade bodisi hišo s 
fasado starejšo od 15 let. Srečni prejemnik nagrade, gospod 
Marjan Horvat, je povedal, da doma o energiji razmišljajo 
zelo veliko. V ta okvir spada tudi celovita prenova 30 let sta-
re hiše, ki bo predvidoma v začetku prihodnjega leta dobila 
novo JUBIZOL fasado.

Zakoncema Horvat je nagrado predal Dragan Stajić, pod-
predsednik uprave družbe JUB-H d.d., ki je ob tem poudaril, 
da JUB resno deluje na področju energetske učinkovitosti, 
kar se izraža tako preko energetsko učinkovitih izdelkov kot 
tudi v načinu proizvodnje teh izdelkov, med drugim z lastni-
mi tremi hidroelektrarnami, fotonapetostnimi moduli ter 
lastno biološko in kemično napravo.

Nagrajenec Marjan Horvat je povedal, da o energiji in pri-
hrankih razmišlja vsakodnevno, saj sta oba s soprogo že 
upokojena in imata tudi več časa. O energetski učinkovitosti 
so v družini začeli temeljiteje razmišljati pred leti, ko jim je 
neurje poškodovalo streho. Ko so streho zamenjali, je prišla 
na vrsto fasada, saj se zavedajo, da lahko ravno pri fasadah 
nastajajo velike toplotne izgube. »Z novo fasado bomo se-
daj še bolj energetsko učinkoviti, imeli bomo še večje pri-
hranke in tudi večje udobje,« je povedal Horvat, ki ni skrival 
zadovoljstva, da je prav on zadel prekrasno nagrado.

Popoldanske delavnice in 
predavanja v JUB Design 

Studiu
Želite letos svoj dom popestriti z nečim novim, drugačnim, bolj drznim? 
Želite v svoj dom vnesti košček narave ali pa stene oplemenititi z glamuro-
znim metalnim sijajem?

Pridružite se našim brezplačnim delavnicam in spoznajte dekorativne tehnike 
z materiali iz linije JUB Decor, ki bodo v vaš dom vnesle opazno spremembo z 
modnim navdihom in pomladno svežino.

Planirate v letu 2015 obnoviti ali na novo izdelati fasado?

Neizoliran ali toplotno slabo izoliran bivalni objekt na različne načine izgublja 
velike količine toplotne energije. Spoznajte napredne tehnološke rešitve, ki so 
rezultat dolgoletnih izkušenj, prihranite pri energiji ter ustvarite zdrave in ugo-
dne bivalne pogoje.

Predavanja in delavnice bomo pripravili v JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani, 
s pričetkom ob 16. uri. Zaželena je predhodna prijava preko e-pošte: info@jub.
si ali na brezplačno telefonsko številko 080 15 56. Aktualne razpisane termine in 
tematike si lahko ogledate tudi na JUB-ovi spletni strani www.jub.si.

Mesec Aktivnost Tematika Datum in ura:

MAREC

Predavanje Energetska izkaznica, kdo jo potrebuje? 
Subvencije EKO sklada 11.3.2015 ob 16:00

Delavnica Dekorativna obdelava površin: zahtevnejše tehnike 
Acero, Travertin, Classic z uporabo Marmorina 19.3.2015 ob 16:00

Predavanje Novi barvni trendi 2015 v exsterieru
Darilo za obiskovalce: 1 brezplačna študija objekta 25.3.2015 ob 16:00

APRIL

Delavnica Velikonočna otroška delavnica 2.4.2015 ob 16:00

Delavnica
Mala šola pleskanja
Darilo za obiskovalce: 10% popust ob nakupu 
izdelkov v JUB Design Studiu 

9.4.2015 ob 16:00

Predavanje Prednosti kvalitetno izvedene fasade 23.4.2015 ob 16:00

MAJ

Delavnica
Mala šola pleskanja
Darilo za obiskovalce: 10% popust ob nakupu 
izdelkov v JUB Design Studiu

6.5.2015 ob 16:00

Predavanje Energetsko varčni fasadni sistemi 20.5.2015 ob 16:00
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Vidimo se na sejmu  
Dom 2015                                   

140 let

JUB se bo že tradicionalno udeležil sejma Dom 2015 
na Gospodarskem razstavišču. Sejem bo letos potekal od 
10. do 15. marca 2015. 

Enako kot lani se bo JUB predstavil v osrednjem prostoru 
dvorane Fontana. Sejem bo posvečen predvsem predstavi-
tvi dveh glavnih sklopov; notranje barve skozi katere bomo 
prikazali zvezdo leta 2015; novo JUB-ovo barvno karto in zu-
nanji program s poudarkom na sistemih JUBIZOL. Predsta-
vljeni pa bodo seveda tudi  prenovljeni izdelki in embalaže.

Posebno mesto bo zavzela tudi 140. obletnica JUB-a. Ob tej 
priložnosti bo tudi širša javnost lahko spoznala JUB nekoč 
in danes. 

Obisk sejma bo vsekakor zanimiv, saj se bodo lahko obi-
skovalci aktivno vključili v dogajanje. Razgiban prostor in 
prijazne hostese bodo poskrbeli, da boste lahko barve tudi 
doživeli. Na ogled bo tudi veliko filmov, ki bodo praktično 
prikazovali prednosti in uporabo JUB izdelkov. 

Kot vedno bo navduševala tudi maskota Bojan, ki je vedno 
najraje tam, kjer so naši najmlajši. Tako bo sejem Dom 2015 
zanimivo doživetje za vso družino. Vabljeni.
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VSI ODTENKI
VAŠIH NAJLJUBŠIH 
OBČUTKOV.

• Za vse vrste površin: notranje in zunanje zidne površine, les in kovino.

• Na voljo takoj.

• Na prodajnih mestih z JUMIX mešalnico.

• Sedaj še dodatno odtenki po NOVI JUB barvni karti.



14 www.jub.eu 15

N
ov

os
ti 

20
14

140 let

All the shades of your 
favorite feelings - nova 

barvna karta s 515 atraktivnimi 
odtenki

Nova barvna karta ima pomenljivo ime, ki v prevodu pomeni: »Vsi odtenki 
vaših najljubših občutkov« in nudi 515 najlepših odtenkov. Naredili smo jo, 
da nas bo navdihovala in pomagala pri pravilni izbiri odtenkov, ne glede na 
površino ki jo želimo obarvati, v želji, da se bomo v družbi izbranih odten-
kov vedno dobro počutili. Je plod večletnih raziskav in razvoja koloristike ter 
spremljanja barvnih trendov v arhitekturi in notranjem dizajnu. 

Značilnosti nove barvne karte
hh 515 barvnih odtenkov.
hh Na vsakem lističu je šest barvnih odtenkov, ki so razporejeni po jakosti od 

najmočnejšega do pastelnega. Jakost odtenka označujejo črke od A do F.
hh Vsak odtenek ima dvojno oznako za enostavnejše iskanje (šifro in polni naziv).
hh Enostavno označevanje s piktogrami.

Kako beremo novo barvno karto?
hh Dostopnost želenega odtenka v izbranem materialu preverimo v preglednici na 

začetku barvne karte:
 

hh Primernost izbranega odtenka za vgradnjo v eksterierju označuje simbol »hiška«:

Dovoljena vgradnja na celotni fasadni površini objekta.

Dovoljena vgradnja na celotni fasadni površini objekta, vendar dobav-
ljivo v izbranih materialih.

Odtenki z vrednostjo Y<25. Dovoljena vgradnja le na  določenih vrstah 
in velikostih fasadnih površin v izbranih materialih in sistemih*.

*Izbrani materiali (npr. Unixil Cool, Revitalcolor AG Cool) in 
sistemi (npr. JUBIZOL Strong) prenesejo nekatere odtenke z 
nižjim Y. Pred odločitvijo glede odtenka obvezno preverimo 
tehnično dokumentacijo sistema, ki ga vgrajujemo.

Kako si lahko pomagamo pri izbiri ustreznega odtenka? 

Barvna karta vključuje dodatke, ki so nam v pomoč pri pra-
vilni izbiri odtenkov:

hh Listič s prikazom sobe prikazuje kako se izbrani odtenek 
vklaplja v prostor. Barvni odtenek  izbiramo glede na nam-
embnost, velikost in osvetljenost prostora. Nekatere barve 
nam dajejo občutek topline (rumena, rdeča, oranžna…), 
nekatere svežine (modra, zelena).  

      

hh Listič s hiškami nam pomaga pri izbiri primernega 
barvnega odtenka za fasado. Pri izbiri barvnega odtenka 
za fasado moramo biti pozorni na arhitekturo stavbe in 
okolico. V splošnem so primernejši bolj pastelni odtenki. 
Intenzivnejši odtenki so primerni izključno za manjše 
površine, dekorativne pasove in druge detajle.

      

hh Barvna lističa toplo-hladno nam olajšata predstavo, kako 
se izbran odtenek vklopi v spekter toplih/hladnih odten-
kov. Če prevladuje v prostoru ali na fasadi hladna barva, jo 
lahko uravnotežimo z dodajanjem tople barve in obratno.

hh Lističa z granulacijo prikazujeta vpliv podlage na videz 
barvnega odtenka. Odtenek na gladki podlagi deluje 
svetlejši kot na hrapavi podlagi. Pri ometih z večjo granu-
lacijo priporočamo izbiro nekoliko svetlejšega odtenka od 
želenega.

BK 2015_ 60x230mm_interier.indd   1 17.10.2014   14:09:28

BK 2015_ 60x230mm_exterier.indd   1 17.10.2014   14:07:25
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JUPOL Trend                                        
za vsak okus in občutek 

DIPI Super color                                        
prenovljena ponudba za domače mojstre 

hh Barvna lističa s prikazi različnih sijajev prikazujeta, kako je videz odtenka odvis-
en tudi od izbranega materiala. Material z visokim sijajem deluje svetleje kot 
material, ki je popolnoma (»mrtvo«) mat.

V barvni karti so prikazani tudi drugi materiali, ki jih je mogoče zmešati v poljub-
ne odtenke, ali pa so na voljo v številnih že pripravljenih odtenkih:

hh Kulirplasti za zaščito in dekoracijo podzidkov.  
hh Izdelki za kovinske površine.
hh Lazure za les.
hh Prekrivni premazi za les. 
hh Izdelki za betonske površine. 
hh Izdelki za dekorativno obdelavo površin. 

Letos prenavljamo podobo JUPOL Trenda. 

18 privlačnih odtenkov, ki jih narekujejo modne smernice, smo ovili v štiri glasbene stile: Rock, Pop, Classic in Jazz. Glasbeni 
nazivi odtenkov bodo zagotovo navdih za kreativno ustvarjanje v vašem domu.  Notranja barva JUPOL Trend za enoslojni 
nanos vam zagotavlja hitro barvanje brez večjega napora. Izberite najljubšo melodijo, naredite nekaj potez z valjčkom in 
ustvarite svojo glasbeno harmonijo!

Za tiste kupce, ki radi ustvarjajo  »barve« doma, smo letos prenovili tudi ponudbo DIPI niansirnih sredstev. 

Prenovljena generacija niansirnega sredstva DIPI se bo predstavila trgu v novih atraktivnih plastenkah, niansirno sredstvo 
pa je močnejše in omogoča doseganje višje jakosti končnega odtenka z enako vsebino sredstva. Ponudba je razširjena s 
štirimi novimi privlačnimi odtenki: koralno rdeča 20, ciklama 30, bela kava 50, pistacija 70.

Prednosti:
hh višja koncentracija niansirnega sredstva;
hh novi privlačnejši odtenki v pomlajeni plastenki za doseganje trendovskih tonov tudi doma.

Odgovor na poziv v zvezi s 
prispevkom v prejšnji številki 

JUB Magazina

V zvezi s prispevkom »Primerjava okoljskih vplivov fasadnih toplotnih izolacij«, ki 
je bil objavljen v številki 11/2014 revije Gradbenik, zaradi podaje celovite in ob-
jektivne informacije pojasnjujem, da je mineralna volna z uredbo CLP razvrščena 
v kategorijo 2. Proizvajalci mineralne volne imajo možnost, da se njihovi izdelki 
ne obravnavajo kot potencialno rakotvorni, če dokažejo, da izpolnjujejo enega 
izmed pogojev iz opombe Q ali R, zaradi česar jim v takšnem primeru njihovih 
izdelkov ni potrebno označevati s stavkom H351 in pripadajočo grafično oznako. 
Oba slovenska proizvajalca fasadnih izolacij iz volne imata veljaven certifikat EU-
CEB s katerim izkazujeta skladnost svojih izdelkov glede izpolnjevanja najmanj 
enega izmed pogojev iz opombe Q, zato se njihove fasadne izolacije iz volne ne 
obravnavajo kot potencialno rakotvorne.

Danijel Lisičić
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                               Širitev družine 
DECOR

DECOR Acrylcolor za dekorativno obdelavo 
eksteriera in interiera
Zlati, srebrni in bronasti Acrylcolor bomo tekom leta lansirali na trg v novi em-
balaži v okviru družine DECOR. Izdelek je pomemben za številne dekorativne 
tehnike.  

DECOR Dekoral notranji  dekorativni omet
Mineralni omet, ki z uporabo penastega ali reliefnega valjčka in ustrezne deko-
rativne tehnike dosežemo značilen rustikalen videz površine.

DECOR Beton look za doseganje modernega 
izgleda surovega betona
Maltna zmes za izdelavo dekorativne tehnike, s katero lahko na zidni površini 
ustvarite, danes zelo moderen izgled surovega betona. 

DECOR Relief base izravnalna masa prilagojena 
izdelavi dekorativnih tehnik
Disperzijska tankoslojna izravnalna masa za zelo fino ter dekorativno izravnavo in 
glajenje notranjih zidnih in stropnih površin. Priporočamo ga pri izdelavi večine  
JUB-ovih dekorativnih tehnik.

 Sedaj del družine JUPOL
JUPOL Bio apnena notranja barva in 
JUPOL Belol
Z letošnjim letom v družino JUPOL vključujemo tudi Bio apneno barvo in Belol.

Poznate tisti neprijeten občutek mraza, ko se naslonite na zid?

V JUB-u smo razvili Thermo sistem, ki daje občutek topline in zagotavlja tudi prihranke energije. Barva in izravnalna masa 
vsebujeta posebna votla polnila, ki znižujejo toplotno prevodnost. Takšna polnila imajo večjo izolativne lastnosti, istoča-
sno pa znižajo maso premaza.

Prednosti za kupca:
hh  sistem Thermo zagotavlja prihranke pri ogrevanju zaradi izolativnih lastnosti do 2 eur/m2 fasadne površine na leto;*
hh sistem daje občutek toplote;
hh zmanjšuje možnost nastanka kondenzacije vlage.

*       ogrevanje s kurilnim oljem (ocena za l. 2015), velja za betonske stene objekta

JUPOL Thermo - toplotno 
izolacijska notranja zidna 
barva

Lastnosti:
hh  vsebuje votla polnila, ki ustvarijo termično oviro, zaradi 

katere  je površina na občutek toplejša in prijetnejša na 
otip; 

hh ta efekt pomaga pri zmanjševanju pojava kondenzacije 
vodne pare na površini premaza; 

hh v kombinaciji z JUBOLIN Thermo izravnalno maso je 
učinek in prihranek toplotne energije še izboljšan;

hh poraba: 350 - 450 ml/m2 za troslojni nanos, odvisno od 
podlage; 

hh razred II – srednja paroprepustnost;

hh VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 20 g/l; 

hh pokrivnost: razred 3 pri izdatnosti 5 m2/l; 

hh videz: mat;

hh plastično vedro 5 l; 

hh rok uporabe: najmanj 18 mesecev;

hh JUMIX:  bel (odtenek 1001); barvna karta    
JUB (odtenki s končnicami 4 in 5);   
barvna karta JUB  FAVOURITE FEELINGS   
(odtenki s končnico E in F).

JUBOLIN Thermo - toplotno 
izolacijska notranja 
izravnalna masa

Lastnosti:
hh  vsebuje votla polnila, ki ustvarijo termično oviro, zaradi 

katere  je površina na občutek toplejša in prijetnejša na 
otip; 

hh ta efekt pomaga pri zmanjševanju pojava kondenzacije 
vodne pare na površini premaza; 

hh v kombinaciji z JUPOL Thermo notranjo barvo je učinek 
in prihranek toplotne energije še izboljšan;

hh poraba: ~ 0,94 kg/m2 (za 1 mm debel nanos); 

hh debelina nanosa: do 3 mm; 

hh čas sušenja (T: +20 ºC, r. vl.: 65 %): ca. 12 ur; 

hh plastično vedro 5 l;

hh rok uporabe: najmanj 12 mesecev. 

Za energetske prihranke tudi v interieru     
JUPOL Termo z izravnalno maso JUBOLIN Termo
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                               Nova podoba 
JUBIZOL izdelkov v novih 

sistemih JUBIZOL

Ob 140. obletnici podjetja JUB menjajo svojo zunanjo podobo tudi izdelki, 
namenjeni predvsem profesionalnim uporabnikom. V celoti smo prenovili 
ponudbo toplotnoizolacijskih sistemov JUBIZOL, vsak ponujen sistem JUBI-
ZOL prinaša določene konkretne prednosti kupcem. 

Ponudbo sistemov smo zaokrožili tudi vizualno in na ta način bo ponudba po-
trošniku zagotovo lažje razumljiva. Z uvedbo novih tehnologij in znanj v razvoj 
in proizvodnjo zaključnih ometov smo dodatno izboljšali lastnosti fasadnih sis-
temov. In ker želimo biti blizu vsem kupcem, smo omete poimenovali na novo 
– z mednarodnimi nazivi.

Opis sistemov

JUBIZOL EPS - sistem po meri 
na toplotni izolaciji iz polistirena

Sistem JUBIZOL EPS temelji na znanju in izkušnjah, ki 
smo jih v preteklih petih desetletjih pridobili pri vgradnji 
več kot 10 milijonov kvadratnih metrov kontaktnih fasa-
dnih toplotnoizolacijskih sistemov na izolacijski oblogi iz 
ekspandiranega polistirena. Sistem zadovoljuje potrebe 
največjega števila kupcev. Izvedba je preprosta, zato je 
prva izbira večine profesionalcev.

JUBIZOL MW - sistem po meri 
na mineralni volni

Toplotnoizolacijski fasadni sistem namenjen tako za niž-
je objekte do 22m kot tudi za višje objekte nad 22m. Za 
izolacijsko oblogo lahko uporabite lamele ali plošče iz mi-
neralne (kamene) volne, za zaključni sloj pa je na voljo več 
tipov zaključnih JUBIZOL materialov. Sistem je negorljiv, 
zato je uporaben za toplotno zaščito vseh objektov (tudi 
nad 22m) z zahtevo po najvišji požarni varnosti. Odlikuje 
ga tudi visoka paroprepustnost, ki je pri kupcih v večin pri-
merov zelo zaželena, vsi zaključni omet pa sistemu kljub 
njegovi dobri paroprepustnosti zagotavlja še visoko zašči-
to pred padavinsko vodo.

JUBIZOL Premium - 
samočistilni fasadni sistem

Namenjen je toplotni zaščiti prestižnih objektov, ki jim s 
skrbno izbrano paleto belih in svetlih pastelnih odtenkov 
zagotavljamo eleganco in všečen minimalizem. Visoka 
vodoodbojnost in manjše navzemanje umazanije, ki sta 
rezultat izsledkov nanotehnologije, omogočata uporabo 
sistema tudi na padavinam izpostavljenih fasadnih plo-
skvah visokih objektov. Sistem je še posebej primeren v 
onesnaženem okolju mestnih in industrijskih središč, v sla-
nem obmorskem okolju in drugih podobnih okoljih.

JUBIZOL Strong - fasadni
sistem odporen na točo

Priporočamo ga za objekte, ki potrebujejo povečano 
upogibno in natezno trdnost nosilnih slojev sistema ter 
povečano odpornost fasadne površine na udarce in per-
foracijo. Oboje dosežemo z odebelitvijo in dvojnim ar-
miranjem ter posebej za ta namen izdelanim osnovnim 
ometom, z mikroarmirnimi dodatki, ki vplivajo na pove-
čano upogibno in natezno trdnost. Tako zagotovimo vi-
soko varnost sistema predvsem pred poškodbami zaradi 
ekstremnih vremenskih pojavov (toča, ekstremne dežev-
ne padavine z močnim vetrom) in vandalizma, pred po-
škodbami, ki jih na fasadi lahko povzročijo razne živali, pa 
tudi pred poškodbami zaradi velikih toplotnih raztezkov 
in skrčkov, ki so posledica vgradnje zaključnih ometov 
temnih barvnih tonov. Okrepljen osnovni omet je v vseh 
opisanih primerih ekonomičen preventivni ukrep. Sistem 
JUBIZOL Strong je uvrščen v četrti, torej najboljši razred 
skladno z zahtevami FM Approvals class 4473 Združenja 
ameriških zavarovalnic za testiranje strešnih kritin na udar-
ce toče. Omenjena razvrstitev pomeni, da na sistemu ni 
vidnih poškodb ob udarcu ledene krogle premera 5 cm, s 
hitrostjo 140 km/h in kinetično energijo 40 J pravokotno 
na fasadno površino.

JUBIZOL Micro Air - fasadni 
sistem, ki diha

Toplotnoizolacijski fasadni sistem JUBIZOL Micro Air za-
gotavlja ob odlični toplotni in zvočni izolaciji tudi visoko 
paroprepustnost. Optimalna paroprepustnost, odlična 
toplotna in zvočna izolacija v sistemu Micro Air ustvarja-
jo prijetne in zdrave mikroklimatske pogoje, ki so osno-
va dobrega počutja. JUBIZOL Micro Air sistem zagotavlja 
enostavnost vgradnje v primerjavi s klasičnimi sistemi na 
mineralni volni.
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                               JUBIZOL Kulirplast  - 
edini certificirani sistem za podzidek z 

izjemnimi mehanskimi lastnostmi

                               JUBIZOL Passiv  - 
korak naprej v gradnji

Sistem s Kulirplastom je idealna rešitev za vaš podzidek in v kombinaciji z osta-
limi JUBIZOL toplotnoizolacijskimi sistemi zagotavlja visokokakovostne rešitve 
sodobnih arhitekturnih trendov.

Prednosti sistema:
hh odlična odpornost na udarce;

hh odlična vodoodbojnost;

hh in izjemna UV obstojnost zaradi dvojne zaščite barvanih peskov v Kulirplastu 
premium.

JUBIZOL Kulirplast - primarni izbor komponent:
hh izolacija: JUBIZOL EPS F S0 Premium in JUBIZOL EPS graphite S0

hh lepilna malta: JUBIZOL lepilna malta;

hh JUBIZOL Unigrund;

hh zaključni omet: Kulirplast premium 1.8.

Sistem JUBIZOL fasade je certificiran pri Passivhausinstitutu v Darmstadtu kot 
komponenta, ki je primerna za toplotni ovoj hiše v pasivnem standardu ener-
gijske učinkovitosti. JUBIZOL Passiv zagotavlja celovito rešitev toplotnega ovoja 
hiše z najrazličnejšimi izvedbenimi detajli brez toplotnih mostov. JUBIZOL Passiv 
je izjemno učinkovita zaščita pred zunanjimi temperaturnimi vplivi, ki je tudi 
estetska in dolgoročna rešitev, saj na sistem JUBIZOL Passiv nudimo do 25 letno 
garancijo.

Prednosti sistema:
hh certificirano primerna komponenta za pasivne hiše;

hh brez toplotnih mostov in pojava plesni;

hh dolgoročna učinkovitost..

hh v JUBIZOL Passiv različici lahko izvedete JUBIZOL EPS sistem, JUBIZOL Premium 
in JUBIZOL Strong.

"COOL" odtenki - temnejši odtenki za celotno 
fasadno površino                   

Cool odtenki so rešitev za vse tiste, ki želijo temnejši 
odtenek na celotni fasadni površini. 

Narejeni so iz IR reflektivnih pigmentov, ki odbijajo sončne 
žarke in s tem zagotavljajo do 25 % nižje temperature na 
površini, kar preprečuje prekomerno raztezanje fasad zaradi 
pregrevanja. Odtenke v cool različici lahko naročite v izdel-
kih JUBIZOL Trend finish S in T (glajena/smooth struktura in 

zaribana/trowelled struktura) ter v Revitalcolor AG fasadni 
barvi. 

Po barvni karti JUB je na razpolago 10 odtenkov (prikaz), po 
barvni karti JUB Favourite Feelings pa še dodatnih 44 (od-
tenki z zvezdico in polno hiško ter hiško s pasico z Y<25). 

Odtenki so dobavljivi samo v JUB-u.  

JUBIZOL Trend finish - za 
barvite arhitekturne detajle 
na fasadi

Vrhunski omet JUBIZOL Trend finish je v svoji široki 
ponudbi intenzivnih, nasičenih in »cool« odtenkov na-
menjen vsem tistim, ki želijo objekt poudariti z arhitek-
turnim detajlom, ki ga naredi posebnega in unikatnega.

Omet izdelan iz tehnološko naprednih komponent zago-
tavlja visoko UV obstojnost in je na razpolago v glajeni in 
zaribani strukturi. Omet je del sistema JUBIZOL EPS, JU-
BIZOL Strong in JUBIZOL Premium. V celoti nadomešča 
sedanje baze 3000 (1000) pri akrilnem glajenem in zariba-
nem ometu ter Unixilu. 

JUBIZOL Unixil finish - 
siloksaniziran omet za vse 
vrste izolacijskih ovojev

Novo generacijo ometa Unixil odlikuje enostaven na-
nos in lepša struktura. Zaradi rahlo podaljšanega od-
prtega časa je pri ekstremnih pogojih lažje vgradljiv in 
ima še vedno zelo lepo strukturo. 

Omet ščiti fasadni sistem pred napadom alg in plesni, ker 
vsebuje ustrezno zaščito proti pojavom le teh. Tako kot 
doslej lahko z izdelkom pokrijete celotno paleto odten-
kov razen intenzivnih/nasičenih, ki so po novem iz ometa 
JUBIZOL Trend finish. Za poletne mesece smo pripravili 
tudi JUBIZOL Summer finish additive, ki zagotavlja daljši 
odprti čas pri višjih temperaturah. Za zimske mesece pa 
smo pripravili sistem »dvokomponentnega ometa« JUBI-
ZOL Unixil finish Winter in JUBIZOL Winter finish additiva, 
ki skupaj zagotavljata ustrezno sušenje pri temperaturah 
do 1°C in visoki zračni vlagi.
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                   JUBIZOL EPS F G0 SunStop 
- bela površina grafitnega EPS za 

lažjo vgradnjo

              TAKRIL - nova generacija barv 
za beton s povečano obstojnostjo

              JUBOFLOOR 1-10 - nova 
tankoslojna talna izravnalna masa

              AKRINOL Uniflex C2T - novo 
izboljšano lepilo C2T

Z dobro fasado prihranimo -      
do polovice energije                     

V preteklosti je bil pomen fasade predvsem estetsko 
zaključiti stavbo in jo zaščititi pred agresivnimi atmosfer-
skimi vplivi, danes pa velik poudarek namenjamo energij-
ski učinkovitosti stavb. Kakovostni fasadni sistemi lahko k 
temu zelo veliko prispevajo. 

Neizolirani ali slabo izolirani bivalni objekti na različne nači-
ne izgubljajo velike količine toplotne energije. Skozi fasadni 
obod, ki predstavlja največji del toplotnega ovoja stavbe, 
lahko izgubimo od 30 do 50 odstotkov energije. Z vgradnjo 
toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL in zadostno debelino 
izolacije lahko porabo energije za ogrevanje znižamo do 40 
odstotkov. Prihranki ne nastajajo samo pri ogrevanju, temveč 
tudi pri hlajenju objektov poleti.

Široka izbira fasadnih sistemov 
Toplotnoizolacijski fasadni sistem JUBIZOL Micro Air zago-
tavlja visoko in varno paropropustnost, ob odlični toplotni 
in zvočni izolaciji. Jedro sistema je inovativna perforirana 
izolacijska plošča JUBIZOL EPS F-W2 ali EPS F-G2, ki zagota-
vlja odlično in varno paroprepustnost. S posebno izbranimi 
kompomentami sistema: Micro Air malto in Silikatnim za-
ključnim ometom smo ustvarili sistem v katerem ne prihaja 
do kondenza. Optimalna paropropustnost, odlična toplotna 
in zvočna izolacija v sistemu Micro Air ustvarjata prijetne in 
zdrave klimatske pogoje, ki so osnova dobrega počutja. JU-
BIZOL Micro Air sistema zagotavljajo enostavnost vgradnje v 
primerjavi s klasičnimi sistemi na mineralni volni.

Za objekte, ki potrebujejo povečano odpornost fasadne po-
vršine na udarce in perforacijo, se priporoča JUBIZOL Strong, 
fasadni sistem proti toči. Sistem JUBIZOL Strong je uvrščen v 
četrti, torej najboljši razred skladno z zahtevami FM Approvals 
class 4473 Združenja ameriških zavarovalnic za testiranje stre-
šnih kritin na udarce toče.

JUBIZOL Premium je tehnološko dovršen toplotnoizolacijski 
sistem, ki na podlagi nanotehnologije omogoča visoko vo-
doodbojnost in manjše navzemanje umazanije ter uporabo 
sistema tudi na padavinam izpostavljenih fasadnih ploskvah 
visokih objektov. Sistem je še posebej primeren v onesnaže-
nem okolju mestnih in industrijskih središč, v slanem obmor-
skem okolju in drugih podobnih okoljih. 

Izobraževanje v okviru JUB Akademije 
V okviru JUB Akademije se organizirajo strokovna usposa-
bljanja, ki omogočajo  hiter in učinkovit prenos tehničnih in 
poslovno komunikacijskih znanj ter veščin, saj v primerjavi s 

formalnim izobraževanjem dopušča več fleksibilnosti. JUB 
Akademija  je namenjena vsem, ki se pri svojem delu posre-
dno ali neposredno srečujejo z materiali za zaključna dela v 
gradbeništvu: lastnikom obrti in podjetij ter njihovim zapo-
slenim s področja slikopleskarstva, fasaderskih, keramičarskih, 
gradbenih, in vzdrževalnih del, arhitektom, projektantom, 
nadzornikom ter hišnikom in upraviteljem stanovanjskih 
zgradb. 

Podjetja in posamezniki lahko izbirajo med posameznimi 
oblikami izobraževalnih vsebin glede na nivo svojega znanja 
ali usposobljenosti in po zaključenem usposabljanju pridobi-
jo ustrezen certifikat. V razvejani mreži podružnic JUB Akade-
mije po celotni Evropi smo v letu 2014 gostili več kot 10.000 
udeležencev. 

Usmerjeni v energijsko varčnost in učinkovitost
Razvoj v JUB-u je usmerjen v energijsko varčne projekte, v za-
gotavljanje zdravega in udobnega bivanja, k skrbi za okolje in 
v kakovostno ponudbo rešitev na temo energetske obravna-
ve objekta.

Osredotočeni smo na razvoj novih izolacijskih materialov, ki 
bodo pri manjši debelini dosegali enako izolativno sposob-
nost ter na sistemske rešitve za doseganje daljše življenjske 
dobe.

Celovite energetske prenove 
Pri energetski sanaciji je pomemben predvsem celovit pri-
stop, ki zajema pregled energetskih sistemov, gradbene fizike 
gradbene konstrukcije, testiranja ter pripravo predloga teh-
nologije vgradnje. Poleg vrhunskih materialov in strokovnih 
izobraževanj, nudimo širok spekter storitev za celovit pristop 
k sanaciji objekta. Sem sodijo pull of testi, pregledi podlag, 
izračuni potrebnega sidranja, priprava tehnologije vgradnje 
in obdelave vseh elementov na fasadi, izračuni prihrankov ter 
vizualizacija nove fasade z barvno študijo objekta.

Toplotnoizolacijski sistem kot ukrep za energetsko učinko-
vitost bistveno zmanjšuje porabo energije v stavbah in is-
točasno vpliva na zmogljivost, velikost ter izkoristke ostalih 
sistemov. Zato je več kot priporočljivo, da posamezne ukrepe 
povezujemo v smiselne in optimalne kombinacije ukrepov, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede energetske učin-
kovitosti. Zahteve glede energetske učinkovitosti pa se ne 
omejujejo samo na izračunano ali izmerjeno količino energi-
je, ki je povezana z običajno uporabo stavbe temveč mora 
biti tudi stroškovno optimalna, kar zagotavlja najnižje stroške 
med ocenjenim življenjskim ciklom objekta.

Premazana grafitna plošča zagotavlja lažjo vgradnjo grafitnega fasadnega 
stiropora na fasado, saj bel zaključni sloj preprečuje zvijanje plošč ob nepo-
srednem osončenju. 

Pri višjih temperaturah zniža temperaturo površine v primerjavi s klasično grafitno 
ploščo za približno 30 %. Dobavljiva je v debelinah od 10 do 300 mm (tudi pod 
blagovno znamko Eurotherm). Izdelek je razvrščen v evro razred E (λ = 0,032).

Nova generacija TAKRIL barv za beton je narejena iz tehnološko naprednih 
veziv, ki zagotavljajo višjo obstojnost odtenkov in lepši končen videz filma.

To je prvi izdelek v okviru sistema za talno izravnavo in nadomešča stari Tlakolin.

Prednosti:
hh možna uporaba pod parket, PVC in tkanine;
hh visoka tlačna trdnost;
hh dober obdelovalni čas – čas končnega sušenja 24 ur, pohodnost po približno 

4 urah (1cm).

Na bazi cementa in polimernih veziv izdelano večnamensko gradbeno lepilo. 
Primerno je za lepljenje keramičnih ploščic, klinkerja, steklenega in drugih mozaikov 
na vse vrste zidnih površin in talne površine. 

Lepilo odlikuje dobra fleksibilnost, zato ga lahko uporabimo predvsem za lepljenje 
keramike na bolj obremenjenih notranjih in manj obremenjenih zunanjih površinah. 
Po zahtevah standarda SIST EN 12004 se lepilo uvršča med izboljšano cementno 
lepilo z zmanjšanim zdrsom – C2T. 

Lastnosti:
hh razred C2T (EN 12004); 
hh visoki oprijemi; 
hh temperaturna obstojnost od - 40 do +70 °C; 
hh za zunanjo in notranjo uporabo. 
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 Merzel Franc s.p. -                     
iz malega zraste veliko

 Zasavje. Predel v osrčju Slovenije, stisnjen med strma pobočja zasavskega 
hribovja, v ozkih dolinah pa Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. Mesta, ob katerih 
najprej pomislimo na rudarstvo, ali morda cementarno. Mat kurja je skoraj 
tako pogosta beseda kot dober dan. Graben valjar pa so lokalni enologi poi-
menovali tamkajšnjo vinsko dobroto.

Merzel Franc se je po končani osnovni šoli odločil za pleskarski poklic. Iz rojstne 
vasi je odšel v Kranj, kjer je bila takrat edina pleskarska šola v Sloveniji. Po kon-
čani šoli in odsluženi vojski je pleskarske izkušnje 12 let nabiral pri trboveljskem 
pleskarju Francu Venetu.

Razmere pripeljale do določitve za samostojno pot
Osamosvojitev Slovenije je močno udarila po trboveljskem gospodarstvu. Tako 
so morali svoja vrata zapreti podjetja Strojna, Iskra, Peko, Tika, Ipos, GP Zasavje, 
zapirali so se rudniki. Ogromno ljudi je izgubilo službe, redki so jo nato dobili 
v Ljubljani ali Celju. V takih negotovih razmerah se je Merzel leta 1993 odločil 
za samostojno pot. Po šestih mesecih je ugotovil, da sam ne zmore vsega in je 
zaposlil prvega delavca. Svojo dejavnost je poleg slikopleskarstva razširil še na 

polaganje talnih oblog. Število zaposlenih je naglo raslo in 
na vrhuncu gradbene ekspanzijo doseglo število 15. S krizo 
v gradbenem sektorju pa se je število zmanjšalo in ustali-
lo na 11. Kupili so skladišče propadle Iskre, kjer je trenutno 
skladišče, sčasoma pa bo tam tudi pisarna, ki je trenutno še 

v domači hiši. 

V tem času sta odrasla tudi oba sinova. Najstarejši Tomaž gre 
po očetovih stopinjah slikopleskarstva, mlajši Simon se bolj 
ukvarja s talnimi oblogami. Merzel opravlja svojo dejavnost 
predvsem v domačem kraju. Dobro sodeluje z upravniki sta-
novanjskih blokov, kot so Spekter, SOP Trbovlje, Naše okolje, 
KSP Hrastnik, SP Zagorje ob Savi, itd. Skupaj so naredili že 
lepo število energetskih sanacij fasade, dobri so tudi obeti 
za naprej. Zadovoljen je z delovanjem EKO sklada, saj spod-
buja lastnike v večstanovanjskih objektih, da se odločajo za 
izolacijo fasade. Preko 80 % objektov je koristilo omenjeni 
sklad, ki je bil v Zasavju nekoliko radodarnejši.

Prisega na JUB-ove izdelke in storitve
Zadovoljna stranka je najboljša referenca in preko zadovolj-
nih strank pridobi večino posla. Verjame v kvaliteto posla, 
materiala in pošteno ceno. Na tej osnovi je bilo izdelano lepo 

število fasad v Trbovljah in Hrastniku. Še posebej je ponosen 
na osnovno šolo in vrtec v Hrastniku, Mladinski center v Tr-
bovljah ter lepo število blokov v obeh krajih. Opaža, da so 
stranke v zadnjem času bolje informirane in bolj zahtevne, 
zato vsako leto obiskuje izobraževanja, ki jih JUB organizira 

za fasaderje in novosti tudi uporabi v praksi. Ker sledi času, 
preizkuša testne in nove materiale ter z svojimi izkušnjami 
pomaga izboljšati nove ali obstoječe izdelke. Zadovoljen je 
s storitvijo Projektna pisarna JUB, ker mu nudijo kvalitetno 
svetovanje na objektu in ker izdelajo projektno mapo, ki je 
osnova za konkurenčno ponudbo. 

Merzel je v svoji karieri preizkusil že veliko materialov, vendar 
se je na osnovi dobre prakse odločil za domače materiale in 
za naše podjetje. Z nami ni imel slabih izkušenj, cenovno 
smo konkurenčni, kvaliteto pa potrjujejo vgrajeni izdelki, ki 
so po 20 in tudi 30 let še vedno v dobri kondiciji. Načrti za 
prihodnost so, vendar malce zadržani, saj trenutno stanje 
na trgu ne izkazuje želje po zadolževanju in investiranju, 
dela je sicer dovolj, vendar se stanje preko noči lahko obrne.

Franček, naj bo tako uspešno še naprej.
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           Vsi odtenki       
vaših najljubših občutkov

Vsako življenje je sestavljeno iz milijonov in milijonov občutkov, a malo od 
njih je takšnih, ki nam vzamejo dih. Malo je trenutkov, ko v sebi občutimo 
popolno srečo in mir.

Za takšne trenutke si želimo, da bi trajali v neskončnost. To so občutki, ki v nas 
budijo stremljenje po več. In postanejo vodilo. Tisto, kar daje pravi pomen in 
vrednost življenju. Temelj. 

Letošnji Barvni trendi predstavljajo osnovo. Temelj. Navdih namreč iščejo v od-
tenkih naše nove barvne karte JUB FAVOURITE FEELINGS in v občutkih, ki dajejo 
življenju tisto pravo vrednost. 

V tej številki JUB Magazina vam predstavljamo prvih pet trendov: PEACE, SU-
CCESS, FAMILY, BEAUTY in LOVE. Naj tudi vam prinesejo čim več lepih trenutkov.

Najnežnejši odtenki barvne karte, ki nam prinašajo spokojne občutke.

Strogo nevtralne barve poslovnega sveta.

Topli zemeljski odtenki, ki nas vračajo h koreninam.

Pomladna paleta za vse občudovalce lepote cvetočega cvetja.

Barve ljubezni.
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                 Kako izbrati   
najustreznejšo barvo fasade

Beseda harmonija pomeni nekaj skladnega, ubranega, urejenega. Nekaj po 
čemer v življenju hrepenimo in nam daje prijeten občutek. 

Velik prispevek k harmoniji imajo tudi barve, ki nas obdajajo. Kadar je skupni uči-
nek dveh ali več barv prijeten, ubran, potem pravimo, da so barve harmonične. 
Nasprotje harmonije pa je disharmonija, ki nas zmoti, prinese določen stres, nemir. 
Barve, ki so uporabljene neskladno z barvami okolja, imajo svoj namen, in sicer 
signalizirajo, opozarjajo… Kjer pa tega razloga za tako sporočilnost ni, pravimo, da 
gre za barvno onesnaževanje.

Po Sloveniji se v zadnjih letih pospešeno izvajajo energetske sanacije stanovanjskih 
objektov. Na koncu sanacije vedno pride vprašanje o barvi fasade, ki pa je hkrati 
najbolj neposreden in viden del energetske sanacije. Nekdaj monotoni stanovanj-
ski objekti se danes pogosto spreminjajo v preveč barvite in s tem rušijo barvno 
ravnotežje v okolju. Pisane barve so bile v slovenskem prostoru vedno prisotne, ne 
pa močne intenzivne, signalne, opozorilne barve, ki na človeka delujejo negativ-
no. Namreč, ljudje pozabljajo, da je potrebno poleg barvnega odtenka upoštevati 
tudi nasičenost in čistost barve, ter da se izgled in dojemanje barvnega odtenka 
spreminja glede na velikost barvne ploskve, svetlobe in letnega časa. Izbiranje bar-
ve fasade iz vzorca velikosti poštne znamke in nato v tem odtenku pobarvati celo 
hišo, je tvegano opravilo in možnost napačne izbire ogromna.

Pri izboru barve fasade moramo v prvi vrsti upoštevati okolje, kjer se objekt nahaja. 
Ne dopustimo, da izgubimo kompas. Tako kot tipična gorenjska hiša ne paše v Pi-
ran in piranska hiša ne na Bled, velja za barve. Kolorit v slovenskem prostoru je zna-
čilen in prepoznaven v nekaterih okoljih. Upoštevanje le-tega bi morala biti nujna. 

Vloga barv v kompoziciji objekta
Poleg neprimernih barv, se v okolju pojavljajo tudi povsem 
neprimerne kompozicije – neprimerno razporejene barve po 
fasadah. Namesto, da bi nam barva pomagala razumeti arhi-
tekturo, nam nagaja. Barve morajo sodelovati v kompoziciji 
objekta: poudarjajo lahko okna in vrata, tektoniko, statiko, vo-
galni del objekta, povedo nam, koliko je nadstropij oziroma 

zaključenih ali logičnih enot. Tako v mestih kot na deželi so 
ljudje že davno vedeli kako z barvami. Opazovanje starih hiš 
nam bo v veliko pomoč. Vsak »zakaj« je imel svoj logičen in 
tehten »zato«.

Dandanes pa vidimo na »sodobnih« fasadah (predvsem eno-
družinskih hišah) vse več nerazumljivih likovnih posegov. 
Tako »moderne« horizontalne črte se pojavljajo kjerkoli, z 
edinim razlogom »da ne bo dolgočasno«. Poleg črt so »mo-
derne« tudi različno obarvane površine fasade, in sicer brez 
logičnega smisla kompozicije. Pri tem se velikokrat pojavi še 
zelo kontrastna kombinacija barv – vse z namenom razbiti 
kompozicijo fasade oziroma hiše. Da bi se izognili temu kaosu 

naj velja pravilo »manj je več«. 

Kako torej pravilno izbrati fasadne barve in jih uskladiti z bar-
vo oken, vrat, ograje, strehe... in kako uporabit dvobarvne 
kombinacije? Za tako uskladitev so potrebne barvne študije 
in te lahko kakovostno opravi strokovnjak, ki je likovno izo-

bražen. Za barvno kombinacijo so potrebna znanja in eno je 
všečnost, drugo je resnična lepota, za katero obstajajo kolikor 
toliko trdna merila. V JUB Design Studiu vam bo arhitekt z 
veseljem pomagal in strokovno svetoval. 

Za konec morda samo razmislek: Zakaj na turističnih pro-
spektih naših krajev ne najdemo fotografij naselja s kriče-
čimi konfuznimi fasadami ampak zgolj fotografije, ki dajejo 
vtis urejene podobe prostora z značilno arhitekturo in kraji? 

Torej, izberite tako barvo fasade, da bo vaša soseska in hiša 
primerna za razglednico.
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Sanacije po poplavah in 
predstavitev izdelkov za 

problematične površine
Vlaga v stenah, ki so bile izpostavljene visokim vodam in njena spreminja-
joča se vsebnost, vpliva na propadanje gradbenih materialov na različne na-
čine. 

Pojavlja se kemijsko propadanje zaradi agresivnih komponent v atmosferi, vodi 
in zemlji ter biološko zaradi alg, plesni, mahov in lišajev. Prihaja do kristalizacije 
soli v porah materialov pri kateri nastaja pritisk, ki je enako velik pritisku zmrznje-
ne vode, dogajajo se dimenzijske spremembe, spremembe izolacijskih lastnosti 
in v kolikor nas dohiti zima - zamrzovanje.

Način sanacije takšnih površin
Način sanacije je odvisen od vrste in intenzitete poškodb. Poseben problem 
predstavljajo površine, ki so bile daljši čas v stiku z vodo onesnaženo z izlitim 
kurilnim oljem, s fekalijami ali strupenimi in drugimi nevarnimi snovmi. Različen 
pristop izberemo tudi v primeru zunanjih ali notranjih površin ter, če želimo pri 
sanaciji izbrati trajnejši način obnove ali le vzpostaviti prvotno stanje.  

Če je le možno, z umazanih in namočenih fasadnih in notranjih površin umijemo 
umazanijo s toplo vodno raztopino univerzalnih gospodinjskih čistil, pri trdovra-
tnejših madežih si lahko pomagamo tudi z drgnjenjem z mehko krtačo. Očišče-
ne površine nato speremo s čisto vodo. Dezinfekcijo površin, ki so bile v stiku z 
vodo onesnaženo s fekalijami, opravimo v skladu z navodili pristojnih sanitarnih 
služb. Po izvedenem sušenju morebitne izlužene soli na površini odstranimo s 
krtačenjem.

Sušenje fasadnih in notranjih površin

Fasadne površine je potrebno sušiti najmanj mesec dni, pri notranjih pa sušenje 
najhitreje in najuspešneje izvedemo z namestitvijo naprav za sušenje prostorov 
ali z intenzivnim ogrevanjem in prezračevanjem prostorov. Vsi nadaljnji sanacij-

ski posegi so smiselni šele, ko vlažnost zidnih površin pade 
pod pet odstotkov. 

Sanacija fasadnih površin
Fasadni toplotnoizolacijski sistemi iz mineralne volne so se 
ob poplavi verjetno prekomerno napojili z vodo, pozimi pa 
se gotovo ne bodo posušili. Če bodo zmrznili, bo na njih 
zanesljivo prišlo do nepopravljivih poškodb, zato je namo-
čen del fasade treba odstraniti in ga nadomestiti z novim 
manj vpojnim. Če je podzidek fasade (cokel) izdelan iz eks-
trudiranega polistirena (XPS), ga ni potrebno odstraniti, am-
pak morda le zamenjamo namočene obloge iz mineralne 
volne nad njim. V ta namen uporabimo trša tipa plošč za 
predel cokla, Eurotherm Strong premium ali JUBIZOL Strong 
premium. Stik med prvotnim in na novo vgrajenim delom 
fasadnega sistema pa oblikujemo v fugo, ki jo po vgradnji 
zaključnega ometa zapolnimo s trajnoelastičnim kitom (Ju-
boflex MS) v primernem barvnem odtenku. Da bi postopek 
zagotavljal trajnejšo zaščito pred morebitnimi novimi po-
plavami vgradimo pod dekorativni omet hidroizolacijski sloj, 
ki ga izvedemo z izdelkoma Hidrozol ali Hidrozol Superflex. 
Na ta način spodnji del fasade zaščitimo pred namakanjem 
ter uredimo stik tega sloja z vertikalno izolacijo objekta pod 
vznožnim robom fasadne toplotnoizolacijske obloge.

Na zidnih površinah, ki niso bile pretirano onesnažene z iz-
litim kurilnim oljem in drugimi nevarnimi snovmi, fasadni 
sistem pa je bil izveden z vodo ne vpojnimi materiali, po 
navadi vzpostavimo le stanje, kakršno je bilo pred poplavo. 
Sanacijo izvedemo tako, da fasadne površine premažemo z 
razredčenim Jukolom (Jukol : voda = 1 : 1) ali z razredčenim 
Jubosil G (Jubosil G : voda = 1:1) in prebarvamo z mikroarmi-
rano fasadno barvo Revitalcolor AG, v dvoslojnem nanosu. 

In v notranjih prostorih?
Na notranjih površinah, ki so bile izpostavljene naraslim vo-

dam odstranimo odstopajoče ali slabo oprijete barvne na-
nose in odstopajoče sloje izravnalnih mas, če so bile zidne 
površine pred barvanjem zglajene. Če je potrebno, očiščene 
površine tudi obrusimo. Mesta poškodb popravimo s pri-
merno izravnalno maso. Izbira je odvisna od obsega in glo-
bine poškodb, globlje (globina do 1 cm) zapolnimo z izrav-
nalno maso Nivelin D v dvakratnem nanosu, večje in plitve 
(globina do 3 mm) pa izravnamo z Nivelin D ali Renovirnim 
ometom, če pa je zidna podlaga dovolj trdna, lahko tudi z 
Jubolinom F v dvoslojnem nanosu. Za trajnejšo zaščito po-
vršin pred novimi poplavami nanesemo vodotesni masi Hi-
drozol ali Hidrozol Superflex v dveh slojih do višine 0,5 m 
nad najvišjim možnim nivojem narasle vode. Zidne površine 
nad hidroizolacijo izravnamo tako, da nanesemo Renovirni 
omet (nanos v debelini vgrajenega Hidrozola) ter zgladimo 
z dvoslojnim nanosom disperznih izravnalnih mas Jubolina, 
Jubolina P-25, Jubolina P-50 ali pa cementnih Finega ometa 
1.0 ali Nivelina D (nanos v debelini vgrajenega Hidrozola). 
Zaključimo z dekorativnim barvanjem, tako da površine pre-
barvamo s pralnimi lateks barvami JUPOL Latex mat, JUPOL 
Latex polmat, JUPOL Latex saten ali JUPOL Strong. 

Kako si lahko pomagamo s sanirnim sistemom 
Jubosan W 
V objektih kjer bo sušenje sten potekalo po naravni poti, 
brez uporabe naprav za sušenje in kjer obstaja večja ne-
varnost pojava kristalizacije soli, pa omete na stenah nado-
mestimo z učinkovitim sistemom za reševanje težav s kapi-
larnim dvigom vode Jubosan W. Sušenje sten kljub vsemu 
priporočamo, saj se s tem izognemo kasnejšemu prehajanju 
večjih količin vodne pare iz zidu skozi sanirni omet v notra-
njost objekta.

Na površinah, na katere se bo vgradila hidroizolacijska masa, 
do 5 cm globoke poškodbe popravimo s podložnim ome-
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tom Jubosan W120 (enoslojni nanos največ v debelini 3 cm, za večje debeline 
dvoslojni nanos). Na površinah, kjer se bo vgradil Jubosan sanirni sistem se take 
poškodbe sanirajo na podoben način, lokalno – na mestih poškodb se podložni 
omet primerno odebeli.

Na grobo pokrpane površine nad vgrajeno hidroizolacijo nanesemo omete Ju-
bosan sanirnega sistema (cementni obrizg – Jubosan W110  + podložni omet 
– Jubosan W120 + sanirni omet – Jubosan W130). Površino na koncu pogladimo 
s tankim slojem Finega ometa 1.0 ter prebarvamo površine z dobro paropropu-
stno barvo kot so JUPOL, JUPOL Silikat ali Bio apnena notranja barva.

Blokado v vodi topnih madežev opravimo z barvo JUPOL Block
Površine, na katerih trajnejših posegov ne želimo opraviti, ampak bi radi le vzpo-
staviti prvotno stanje najprej opravimo blokado vodotopnih madežev. V ta na-
men priporočamo enoslojni ali dvoslojni (izjemoma tudi trislojni) nanos bele 
notranje zidne barve JUPOL Block. Ta v veliki meri že v prvem nanosu učinkovito 
veže večino lahko in hitro topnih snovi in prepreči ali vsaj močno zmanjša njiho-
vo migracijo v vrhnje barvne nanose, nevtralizira pa tudi manj intenzivne oljne 
madeže. JUPOL Block služi tudi za zaključno barvanje saniranih zidnih površin, 
če bodo te bele ali v pastelnih barvnih odtenkih, za barvanje v intenzivnih tonih 
pa priporočamo JUPOL Gold.

Posvetujte se z našim tehničnim svetovalcem
Opisan sanacijski posegi zahtevajo individualno obravnavo vsakega posame-
znega primera posebej saj je način obnove odvisen od sredstev, časa ter obsega 
poškodb na objektu. Z morebiti potrebnimi dodatnimi pojasnili vam je v našem 
razstavnem salonu JUB Design Studio vsak delavnik od 9:00 do 19:00 ter ob so-
botah od 7:00 do 12:00 v pomoč tehnični svetovalec. Lahko nas pokličete tudi 
po telefonu, brezplačna telefonska številka je 080 15 56, za elektronsko pošto pa 
smo dosegljivi na naslovu info@jub.eu. Z veseljem vam bomo pomagali.

Ob 140 letnici JUB-a 
podarimo 1l barve
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DECOR Beton look – za 
dosego modernega izgleda 

surovega betona

Zidno površino, na katero bomo nanesli DECOR Beton look, najprej pripravimo po naslednjem vrstnem redu:

Priprava podlage
1. Impregnacija. Na čvrsto, zdravo podlago brez nečistoč. Unigrund, redčen do 5 % z vodo, nanos s čopičem ali valjem. 

Postopek izdelave:
1. Priprava DECOR Beton look: vrečo 20 kg zamešamo v 4,4 

- 4,6 l vode. Maso po 10 minutah  ponovno premešamo 
in če je potrebno, dodamo še nekoliko vode. Odprti čas 
pripravljene zmesi je 1 do 2 uri. 

2. Nanos DECOR Beton look: z gladilko, velikost obdelovane 
površine je 6-10 m2. Debelina nanosa naj bo malenkost 
večja od debeline zrna. Z zaobljeno gladilko pogladimo 
površino v vse smeri. S tem odpravimo sledi prvotnega 
nanosa in dosežemo gladkost površine.

3. Oblikovanje strukture DECOR Beton look: uporabimo Cre-
ativ koničasti valj za izdelavo vzorca luknjičave površine. 
Na mestih, kjer želimo poudariti vzorec luknjičavosti po-
vršine, uporabimo dekorativno ščetko.

4. Poravnava: če se nam DECOR Beton look ne lepi na prste, 
je material primeren za izdelavo strukture. Po ~ 10 do 15 
minutah z mehko metlico nežno odstranimo izstopajo-
če drobce DECOR Beton look-a. Z gladilko rahlo pogladi-
mo površino. V primeru, da z glajenjem zapolnimo pre-
več vzorca, ga lahko naknadno še dodamo in ponovimo 
ves postopek. Vzorec naj ne presega 30 % površine. Čas 
sušenja pri normalnih pogojih je 24 ur za vsak milimeter 
debeline.

5. Nanos Jubosilcolor silicate: v Jubosilcolor silicate doda-
mo 30 % mešanice (Silicate primer : voda = 1:1) in dobro 
premešamo. Nanos izvedemo z dekorativno rokavico v 
krožnih potezah, tako da sledi rokavice zabrišemo. Do-
datno si lahko pomagamo tudi gobo za ploščice. S tem 
ustvarimo komaj opazno lisasto površino. Čas sušenja je 
približno 6 ur.

6. Nanos DECOR Antique: v izbranem odtenku, redčenje do 
10 % z vodo (interier – voda, exterier – Silicate primer). 
Nanos izvedemo z dekorativno rokavico v krožnih pote-
zah, tako da sledi rokavice zabrišemo. Dodatno si lahko 
pomagamo tudi z gobo za ploščice. S tem ustvarimo ko-
maj opazno lisasto površino. Čas sušenja je približno 6 ur. 
Če želimo intenzivnejši ton, nanos Antique ponovimo.

7. Nanos Jubosil Hydrophob: za uporabo na exterierju, pri-
poročamo nanos visoko vodoodbojnega sredstva Jubo-
sil Hydrophob. 

Unikatni izgled betona s svojimi čistimi linijami izraža minimalističen slog. 
Kombinacija betona in surovega lesa pa je vse bolj izražen trend v arhitek-
turi.    

Področje uporabe: interier in exterier, vertikalna vgradnja, tako poslovni objekti, 
hoteli, sejemski prostori, predstavitveni prostori, trgovine, vinske kleti, individu-
alne hiše. Tehnika DECOR Beton look ima velik toplotni upor v primerjavi s pra-
vim betonom, kar zagotavlja veliko udobje bivanja. S tem se izognemo občutku 
hladu ob dotiku. Tankoslojni nanos (2 mm) omogoča idealno izrabo prostora, 
vseeno pa posebni dodatki polimernih veziv in mikro vlaken izredno povečajo 
mehansko odpornost na poškodbe (Micro topping). S tem povečamo možnost 
uporabe DECOR Beton looka tudi na bolj obremenjenih površinah, kot so hotel-
ske sobe, hodniki, javni prostori…  

Unikatni izgled Beton looka lahko prilagajamo željam naročnika. Ponovljivost 
vzorca, kot tudi odtenkov, predstavlja veliko prednost v primerjavi s klasičnim 
betonom. Vidni beton je na velikih površinah težko zagotoviti brez estetskih na-
pak, z DECOR Beton lookom pa to izvedemo brez težav. Na voljo je v več kot 34 
odtenkih. Vodoodbojnost pa dodatno povečamo z Jubosil Hydrophob (v exte-
rieru).

Na sejmu Ambient 2014 je bil izdelek unikatno uporabljen v sistemu modularne 
vrtne kuhinje podjetja 3s Design, za kar so dobili tudi nagrado 10 top idej. 

Za odlični izgled potrebujemo orodje: pleskarski valj, zaobljeno nerjavečo gla-
dilko, zaobljeno nerjavečo lopatico, širok pleskarski čopič, dekorativno rokavico 
ali gobo za ploščice, creativ koničasti valj in ščetko dekor, ter JUB-ove izdelke: 
JUBIZOL Unigrund, DECOR Beton look, Jubosilcolor silicate, Silicate primer, DE-
COR Antique.

Priporočen odtenek (JUMIX): Jubosilcolor silicate (JFXRL57044), DECOR Antique 
(JSAVZR0011).
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        Predavanje o izravnalnih 
masah in notranjih barvah                        

 JUB Akademija gostovala na  
BAUAkademie Linz                   

Zaradi zelo dobrih pogojev za predavanje, še bolj pa možnosti praktič-
nega dela udeležencev, smo v organizaciji podjetja Lorenčič, ki je eno od 
pomembnejših kupcev JUB-ovih izdelkov v Avstriji, v okviru JUB Akademije 
izvedli predavanje na temo izravnalnih mas ter notranjih barv za zaposlene 
iz podjetja Lorenčič. 

Udeleženci predavanja so prišli iz celotne Evrope (Hrvaška, Slovenija, Madžarska, 
Češka), torej iz držav, kjer podjetje Lorenčič deluje. Kakšni so rezultati in mnenje 
udeležencev govori elektronska pošta poslovnega partnerja g. Karla Probstla: 
Menim, da je praktično in teoretično usposabljanje pri lansiranju novih izdelkov zelo 
koristno za prodajno ekipo podjetja Lorenčič. Na takšnih seminarjih pridobivamo po-
trebna znanja in izkušnje za uspešno prodajo. Velika prednost so tudi odgovori na vsa 
vprašanja, kar ustvarja dodatno zaupanje v izdelke.

Gradbena akademija v Linzu omogoča vajeništvo kot 3. steber v trialnem 
sistemu za usposabljanje vajencev, kot usposabljanje odraslih pri prekvali-
fikaciji ali dokvalifikaciji za podporo gradbeni industriji pri razvoju kadrov. 

Predavatelji na akademiji imajo bogate izkušnje in veliko pedagoškega znanja, ki 
ga tudi praktično prenašajo naprej, sama filozofija predavanj in praktičnega dela 
pa je taka kot na naši JUB Akademiji. Programi na BauAkademie so namenjeni 
vsem zainteresiranim, ki so zaposleni v gradbeništvu ali v panogah, ki so kakor-
koli povezani z gradbeno industrijo  in jih zanima povečanje domače ali med-
narodne konkurenčnosti. Populacija udeležencev zajema gradbenike, arhitekte, 
fasaderje, tesarje, delovodje, vodje gradbišč, slikopleskarje. Poleg poklicnih teča-
jev njihova ponudba vključuje predavanja o varnosti na delovnem mestu, statiki, 
ekonomiki, pravu, energiji, delu viličarjev, delu z žerjavi in številnih drugih temah 
s področja gradbeništva. Na gostovanju smo videli precej zanimivega in novega 
ter ugotovili, da obstaja med našo in njihovo akademijo tudi precej podobnosti, 
kar pomeni, da gremo tudi mi z JUB Akademijo v pravo smer.

Lansko leto smo praznovali 45 let legendarne blagov-
ne znamke JUPOL in ob tem jubileju smo izpeljali huma-
nitarno akcijo, v kateri so sodelovali vsi kupci 15-litrskih 
veder barve JUPOL Classic po vsej Sloveniji. Ob nakupu 
smo kupcem podarili dodatnih 10 % barve, od vsakega 
prodanega vedra pa smo lonček barve namenili obnovi 
prostorov Centra Dolfke Boštjančič na Igu. Humanitarno 
akcijo smo medijsko podprli z ekipo Radia 1 in Denisom 
Avdićem na čelu. 

Za center smo skupaj s kupci dobrodelno zbrali kar 1.230 
litrov barve JUPOL Classic, s katero bodo lahko prebarvali 
več kot 8.000 kvadratnih metrov zidnih površin v učilnicah, 
sobah, na hodnikih in stopniščih ter v drugih spremljajočih 
prostorih. Center v Dragi na Igu bo tako četrto desetletje 
svojega delovanja začel v prostorih s svežimi pastelnimi 
barvnimi odtenki. Za uporabnike centra smo pripravili tudi 
delavnico v našem JUB Design Studiu. Kaj vse so se naučili v 
Mali šoli pleskanja, so praktično pokazali na zaključni slove-
snosti v Dragi na Igu. 

Željko Kovačevič, direktor družbe JUB, je poudaril, da JUB 
pogosto nudi pomoč tistim, ki so je najbolj potrebni. »Naša 
podpora javnim ustanovam, kot so vrtci, šole in bolnišnice, 
je že stalnica. S tem izkazujemo svojo družbeno odgovor-
nost in veseli smo, da bomo v Centru Dolfke Boštjančič z 
donacijo barv razveselili vse uporabnike, ki tu bivajo, delajo 
ali se izobražujejo.« 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič 
je v Sloveniji najstarejši tovrstni zavod in deluje na 15 lokaci-
jah. 460 zaposlenih skrbi za 460 uporabnikov, njihova dejav-
nost pa je izobraževanje, usposabljanje, vzgoja ter nudenje 
zdravstvene in rehabilitacijske oskrbe uporabnikom, torej 
otrokom, mladostnikom in odraslim z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami. 

Prostori CUDV Dolfke Boštjančič na Igu 
zasijali v svežih JUB-ovih barvah   



40 www.jub.eu 41140 let

JUB že tradicionalen sponzor 
največje humanitarne akcije 

slikopleskarjev pri nas
Letošnje že šestnajsto tekmovanje je pod pokroviteljstvom JUB-a potekalo 
v Portorožu, v Centru za korekcijo sluha in govora, ki skrbi za raznoliko popu-
lacijo otrok s slušnimi in govornimi napakami.

Letošnjo akcijo sta podprla in se ji kot prostovoljca s svojima ekipama pridružila 
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije in Peter Bossman, župan občine 
Piran, za čopič pa je poprijel tudi Dragan Stajić, podpredsednik uprave JUB-H 
d.d. Sodelovalo je 85 slikopleskarjev, ki so svoj dan brezplačno namenili dobro-
delnosti. Za pleskanje 4.600 kvadratnih metrov zidnih in drugih površin so tako 
letos skupaj porabili 950 litrov barv JUPOL, ki smo jih za izvedbo tekmovanja kot 
glavni pokrovitelj zagotovili v JUB-u. Prispevali smo tudi barvne študije, ki so bile 
podlaga za prenovo vseh prostorov. Vrednost letošnjega tekmovanja slikople-
skarjev, ki predstavlja enega večjih humanitarnih projektov v državi, je po oceni 
organizatorja znašala 65.000 evrov. 

Predsednik Borut Pahor je slikopleskarjem priskočil na pomoč že zgodaj zjutraj in 
spretno vrtel valjček. Učencem centra je predsednik pustil svoj podpis ob moti-
vu spomladanske cvetlice, ki ga je v spomin na to humanitarno akcijo narisal na 
steno v glavni avli šole. 

JUBHome je nova JUB-ova blagovna znamka 
za vse izdelke in storitve, povezane z energijsko učinko-
vitostjo, ki jih JUB že ponuja in jih še bo ponujal. Od tod 
tudi slogan Energy Efficient Solutions. Obstoječo po-
nudbo JUB-ovih izdelkov bomo nadgradili z energijsko 
učinkovitimi hišami na ključ. Z njimi bo JUB dosegal večjo 
dodano vrednost ter si postopoma utrl pot tudi na druga 
področja trgov tako doma kot v tujini. 

Zamisel, da z JUB-ovo hišo dosežemo ne samo povečan ob-
seg prodaje JUB-ovih izdelkov, temveč, da se dejavnost sku-
pine razširi na inženiring energijsko varčnih hiš, zori že dol-
go. Začetna ekipa JUB-ovih strokovnjakov je osnovno idejo 
razvijala kar nekaj časa, zdaj pa je prišlo do faze, ko smo se 
v začetku letošnjega leta lahko lotili poskusne proizvodnje 
teh posebnih modulov iz grafitnega EPS. Danes se je ekipa 
JUBHome – vodi jo Marjan Krabonja - že okrepila, saj šte-
je tri inženirje gradbeništva, inženirja arhitekture, lesarja in 
ekonomistko, inženir strojništva pa se nam bo še pridružil.

JUBHome hiše – korak v prihodnost
Čas je, da povemo, kakšni so ti EPS moduli in zakaj bodo 
JUBHome hiše nekaj posebnega, saj je okrog njih slišati kar 
precej točnih in morda še več netočnih ugibanj. Nosilna 
konstrukcija JUBHome hiš bo iz 15 cm debelih armiranobe-
tonskih zidov, ki bodo na notranji strani obdani s 7,5 cm, na 
zunanji pa s 24 cm oziroma s 30 cm grafitnega EPS. Beton-
ski ovoj in način armiranja bosta nudila potresno varnost, 
debela toplotna izolacija iz grafitnega EPS bo zagotavljala 
optimalno energijsko varčnost, finalna obdelava pa bo po-
skrbela za mehansko in požarno zaščito površin.

Običajno se za betonske zidove najprej izvede opaž, vanj 
vstavi armatura in se zalije z betonom; po razopaženju pa 

se ob betonski zid postavi odre ter se zid obloži s fasadnimi 
ploščami iz grafitnega  EPS. 

JUBHome bo enako hišo naredil hitreje, ceneje in 
bolje
Kako? JUBHome bo obrnil in skrajšal faze gradnje tako, da 
bo namesto opaženja, betoniranja in lepljenja EPS plošč 
uporabil kar module oziroma votle zidake iz grafitnega EPS:

Iz njih bomo kot iz lego kock sestavili votel zid, vanj vstavili 
armaturo, ga zalili z betonom in tako v eni  sami delovni fazi  
zgradili odlično toplotno izoliran nosilni zid.

Sistem modulov za gradnjo stavb – v tujini je znan kot ICF 
ali Insulated Concrete Forms – je že sistemsko zasnovan 
tako, da ni mogoče graditi zidov drugače kot da so ravni in 
gladki, da je ob pravilnem betoniranju zagotovljena zrakote-
snost, zaradi posebne oblike modulov in njihovih stikov pa 
ne pride do toplotnih mostov. Vse to so lastnosti energijsko 
varčnih hiš, ki jih je pri drugih načinih gradnje treba izvesti z 
dodatnimi stroški, pri gradnji z ICF pa so avtomatično zago-
tovljene brez dodatnih del in stroškov.

Razvili smo tudi posebne module za toplotno izolacijo te-
meljne plošče in strehe, pa tudi za medetažne plošče. Re-
zultat JUB-ovega razvojnega dela je sistem gradnikov za 
gradnjo cenovno konkurenčnih enodružinskih hiš, v katerih 
bo bivanje ob sorazmerno nizkih stroških izredno prijetno 
in zdravo, hkrati pa bodo hiše okolju prijazne in bodo lah-
ko tudi energijsko samozadostne. Odveč je povedati, da bo 
energijska izkaznica JUBHome hiše lastniku prinesla tudi 
prednost pred drugimi, če bo hišo želel kdaj prodati. Tako 
nakup JUBHome hiše ne bo samo investicija v varen in topel 
dom,  temveč tudi dolgoročna naložba. V nekaj letih bodo 

Predstavljamo novo blagovno 
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namreč energijsko varčne in okolju prijazne hiše z rekuperacijo postale standard 
in druge, danes običajne hiše, na trgu ne bodo več konkurenčne, saj gre zakono-
daja vedno bolj v smeri energijske varčnosti zgradb.

JUBHome hiše v celoti izdelane z JUB-ovimi najkakovostnejšimi 
materiali
V finalizaciji JUBHome hiš bomo seveda uporabljali JUB-ove obstoječe materiale, 
v razvoju pa je še nekaj posebnih energijsko varčnih izdelkov, ki za zdaj ostaja-
jo skrivnost. V zelo kratkem času pa ekipo JUBHome čaka obsežna naloga, da 
zgradi mrežo poslovnih partnerjev, ki bodo v JUBHome hišo prispevali vse, kar je 
potrebno za varen, udoben, energijsko učinkovit – sodoben dom. 

JUBHome hiše bomo prodajali na ključ, določene module pa tudi posamično. 
Možno bo izbirati med tipskimi hišami različnega videza, etažnosti in velikosti, ali 
pa naročiti individualno zasnovano hišo. Naša želja je, da stranki na enem mestu 
po konkurenčni ceni ponudimo rešitev vseh  njenih zahtev, pa tudi garancijo 
in vzdrževanje, ter da ji omogočimo zdravo, prijetno in poceni bivanje v lastni, 
okolju prijazni in energijsko učinkoviti hiši prihodnosti – že danes. 

Z malo sreče bomo toplotno izolacijo temeljne plošče trgu ponudili že letos, 
hiše na ključ pa v letu 2016. 

Vir: Varčna gradnja d.o.o., sistem ICF Wolf
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Prva nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS in valjček JUPOL 
Gold. Druga nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS. Tretja 
nagrada JUPOL Trend v izbrani niansi.

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 30.4.2015. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.
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