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Firma JUB letos slaví 140. výročí svého vzniku

V  letošním roce slaví společnost JUB úctyhodných 140 
let své činnosti. Jen málo slovinských firem se může 
pochlubit tak pevnými kořeny a tak úspěšnou, dlou-
hou historií. Kulaté jubileum oslavíme v prostředí, kde 
působíme, a samozřejmě v okruhu našich dlouhole-
tých a věrných odběratelů. Důvěra a věrnost jsou totiž 
vzájemné, proto chceme svou společenskou angažova-
ností, kterou ve firmě pečlivě rozvíjíme, našim klientům 
a spolupracovníkům vše dobré stejnou měrou vracet.

Ve Slovinsku probíhá letos ve spolupráci s organizací 
„Anina hvězda“ velká humanitární akce, v jejímž rámci po-
můžeme svými výrobky 140 rodinám, školkám, školám, 
spolkům nebo institucím, které si svůj objekt z finančních 
důvodů nemohou zrekonstruovat samy. Pro počet 140 
objektů jsme se rozhodli úmyslně – odpovídá jednomu 
soukromému nebo veřejnému objektu za každý rok naší 
existence. Protože má JUB také dceřiné společnosti v de-
seti dalších zemích, zapojí se do akce i ony. Humanitární 
akce bude probíhat pod heslem „140 let existence skupiny 
JUB – pomoc 140 potřebným“.

Z Dolu pri Ljubljani jsme se rozšiřovali do světa

JUB je nejstarším výrobcem malířských barev ve Slovin-
sku. Počátky výroby minerálních barev v současném sídle 
společnosti spadají do roku 1875. V roce 1919 bylo ozna-
čení JUB poprvé použito jako název společnosti a udrželo 
se až do dneška. Mezi světovými válkami se z firmy JUB 
stala renomovaná továrna barev prodávající své výrobky 
po celém tehdejším království Jugoslávie. V době 2. svě-
tové války byla výroba v továrně načas zastavena, avšak  
v následujících deseti letech a po obnovení všech výrob-

ních kapacit znovu dosáhla objemu výroby srovnatelného 
se stavem před vypuknutím války. V roce 1969 jsme na 
trhu poprvé představili disperzní barvu JUPOL – výrobek, 
který se již od samého počátku svou kvalitou a  cenou 
zařadil po bok podobným produktům nejlepších evrop-
ských výrobců. S touto obchodní značkou spojujeme také 
strmý a úspěšný rozmach naší firmy, neboť barva JUPOL se 
u nás již před několika desetiletími stala generickým ozna-
čením pro interiérové malířské barvy. Již loňský rok jsme 
oslavili 45. narozeniny legendární obchodní značky JUPOL 
a trvalá důvěra zákazníků dokazuje její mimořádnou ob-
líbenost ve Slovinsku. Dnes firma vyváží 70 % výrobků  
z řady JUPOL do více než 30 evropských zemí.

Po rozpadu Jugoslávie a osamostatnění Slovinska prošla 
společnost JUB jedním z  nejtěžších období ve své his-
torii. Firma ztratila více než polovinu trhu a takřka přes 
noc se musela přeorientovat na konkurenční prostře-
dí rozvinutých evropských trhů. Zaměřila se na středo-
evropský prostor a postupně se vrátila i na své tradič-
ní trhy. Proto již v roce 1996 znovu dosáhla prodejních 
objemů z dob před rozpadem Jugoslávie. V roce 1994 
se JUB na základě privatizačního zákona stal první ak-
ciovou společností ve Slovinsku. Další významný mil-
ník je spojen s rokem 2004, kdy jsme poprvé v historii  
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firmy vyrobili a prodali 100 000 tun výrobků a otevřeli jsme také první 
vlastní výrobní závod v zahraničí, konkrétně v  Šimanovcích u Bělehradu  
v Srbsku. I po další finanční krizi, která vypukla v roce 2008, se společnost JUB 
rychle vrátila na své trhy. Dalším významným mezníkem v historii firmy byl rok 
2010, kdy bylo v Dolu vybudováno nové Technologicko-výzkumné centrum 
(TRC JUB), a rok 2012, kdy byl otevřen nový provoz na výrobu izolačních desek 
z polystyrenu a systémových desek JUBIZOL. Polystyren prodáváme také pod 
vlastní obchodní značkou EUROTHERM.

Naše investiční aktivita pokračovala i v roce 2014, kdy společnost v konkurzu 
odkoupila výrobní komplex Novolit a rozšířila své know-how v oblasti prů-
myslového využití polystyrenu. Firma JUB představí v roce 2015 svoji novou 
obchodní značku JUBHome, která bude zaměřena na podporu energeticky 
úsporných řešení pro výstavbu. Již v příštím roce 2016 se tak plně zaměříme 
na oblast nízkoenergetických, pasivních a tzv. nulových rodinných domů na 
klíč. Domy se špičkovou architekturou z armovaného betonu se budou vy-
značovat dostupnou cenou, vysokým komfortem, nízkými náklady na bydlení 
a optimální kombinací energetické úspornosti s odpovídající odolností vůči 
otřesům půdy, záplavám a požárům. Stavitelé tak získají služby a produkty  
s vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou.    

JUB dnes

JUB je moderní a mezinárodně známá výrobní společnost s vlastními reno-
movanými obchodními značkami, která 75 % svých výrobků a služeb prodává 
do zahraničí. Vývojem nových vlastních produktů a služeb šetrných k životní-
mu prostředí hledáme cestu k energeticky úsporným a trvale udržitelným ře-
šením ve stavebnictví. Dnes zaměstnáváme více než 500 pracovníků a máme 
13 dceřiných společností v 10 zemích, které jsou ze 100 % vlastněny mateřskou 
společností. Působíme na více než 25 trzích a ve 2 zemích jsme vybudovali  
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3 výrobní závody. Pyšníme se vysokou úrovní technologií  
i produktivity. Péče o ekologický přístup a ochranu životní-
ho prostředí v našich průmyslových zónách je předpokla-

dem dlouhodobého rozvoje. Společnost využívá moderní 
výrobní prostředky, má kvalifikované zaměstnance a je drži-
telem certifikátů kvality ISO 9001, ISO 1400 a OHSAS 18001.

Naše ocenění a vyznamenání

Počet ocenění a vyznamenání, která jsme postupem let 
získali, neustále roste. Jsme laureáty ocenění „Zelená mise“ 
a „Ekologicky uvědomělá firma“, která dokazují naši vyso-
kou ekologickou uvědomělost při snižování zátěže vzdu-
chu, vod i půdy. Již sedmkrát po sobě jsme získali ocenění 
„Trusted Brand“, které nám za legendární obchodní značku 
JUPOL udělují naši zákazníci. Podle nich je JUPOL mezi bar-
vami pro dům nejdůvěryhodnější obchodní značkou. V roce 
2013 jsme za naše interiérové malířské barvy obdrželi od-
borné ocenění „Best Buy Award“ a naše barva JUPOL Classic 
získala navíc pečeť  „Výrobek roku 2014“ ve Slovinsku.

Pro většinu svých výrobků jsme jako jeden z prvních slo-
vinských producentů získali certifikáty dokazující shodu 
s evropskými standardy kvality a národními technický-
mi předpisy. Mnohými výrobky z řady JUPOL, jako např. 
JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex a JUPOL Silikat, 
splňujeme přísné německé požadavky „VdL“ a navíc jsme 
jako jedni z  prvních výrobců působících mimo německý 
trh získali také certifikát shody „TÜV SÜD". Tento certifikát 
„Schadstoffgeprüft“, prokazující minimální obsah nebez-
pečných látek a jejich uvolňování do okolního prostředí, 
jsme získali za barvy JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL 

Special, JUPOL Silikat a kompletní řadu barev JUPOL  
Latex. Za interiérovou barvu JUPOL Junior jsme jako prv-
ní firma v oboru ve Slovinsku obdrželi evropský certifikát 
„Ecolabel", prokazující dosažení nejvyšších standardů vý-
roby produktu ve vztahu k životnímu prostředí. Výrobky 
na ochranu dřeva a kovů obchodní značky JUBIN vyhovují 
německým normám kvality nátěrových hmot a současně 
splňují požadavky na používání těchto nátěrů pro ochra-
nu dětských hraček a herních prvků podle norem EN 71-3  
a EN 71-9 (JUBIN Decor Primer, JUBIN Decor a JUBIN Lasur).

Ve společnosti JUB používáme moderní čisticí zařízení 
produkovaných odpadních vod, máme zavedený odpado-
vý management a pečujeme o zdravé a bezpečné pracov-
ní i životní prostředí. Jelikož k dalšímu zpracovávání pře-
dáváme 99 % vzniklého odpadu, stali jsme se společností 
s označením „Zero Waste“.

Intenzivně spolupracujeme s místní samosprávou a svou 
společenskou i ekologickou angažovanost prokazujeme 
podporou řady humanitárních projektů spojených se škol-
kami, školami a nemocnicemi. Aktivně se zapojujeme také 
do nejrůznějších ekologických, sportovních a kulturních 
projektů.
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All the shades of your 
favorite feelings - nový 
vzorník s 515 atraktivními odstíny
Nový vzorník uvádíme na trh sloganem, který v překladu znamená: 
„Všechny odstíny vašich nejlepších pocitů“. Vytvořili jsme ho, aby vám 
přinášel inspiraci a pomáhal při správné volbě odstínů nezávisle na povr-
chu, který chcete barvit. Věříme, že se budete ve společnosti vybraných 
odstínů dobře cítit. Vzorník je výsledkem několikaletých výzkumů a vý-
voje koloristiky a sledování barevných trendů v architektuře i  interiéro-
vém designu.

Charakteristika nového vzorníku
hh 515 barevných odstínů.
hh Na každém listu je zobrazeno šest barevných odstínů rozdělených podle in-

tenzity od nejsytějších po pastelové. Intenzitu odstínu označují písmena A až F.
hh Každý odstín má dvojí označení pro jednodušší vyhledávání (kód a úplný 

název).
hh Jednoduché označování piktogramy.

Jak číst nový vzorník?
hh Dostupnost požadovaného odstínu ve zvoleném materiálu ověříme v pře-

hledu v úvodní části vzorníku:
 

hh Vhodnost zvoleného odstínu pro aplikaci v exteriéru označuje symbol »do-
meček«:

Možno použít na celou fasádu objektu.

Možno použít na celou fasádu objektu, avšak pouze u vybraných 
materiálů.

Odstíny s hodnotou Y<25. Možno použít pouze na určité druhy  
a výměry fasádních povrchů, a to pouze u vybraných materiálů ve 
vybraných systémech.
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* Vybrané materiály (např. JUBIZOL Unixil finish Cool, 
REVITALcolor AG Cool) a systémy (např. JUBIZOL Strong) 
snesou použití odstínů s nižším Y. Před konečným vý-
běrem odstínu vždy prověřte technickou dokumentaci  
k aplikovanému systému.

Čím se můžeme řídit při volbě vhodného odstí-
nu?
Vzorník obsahuje doplňky, které vám mohou pomoci při 
volbě vhodného odstínu:

hh List s vyobrazením pokoje ukazuje, jak zvolený odstín 
ladí s prostorem. Barevný odstín volíme s ohledem na 
účel, velikost a osvětlení prostoru. Některé barvy dodá-
vají pocit tepla (žlutá, červená, oranžová…), jiné pocit 
svěžesti (modrá, zelená).  

hh List s domečky vám usnadní volbu vhodného barev-
ného odstínu pro fasádu. Při výběru barvy pro fasádu 
věnujte pozornost architektuře stavby a okolí. Obecně 
jsou pro fasády vhodnější spíše pastelové odstíny. In-
tenzivnější tóny lze použít na menší plochy, dekorativní 
pruhy a další detaily.

hh Barevné listy teplých a studených barev znázorňují, jak 
zvolený odstín zapadá do spektra teplých / studených 
odstínů. Převládá-li v prostoru nebo na fasádě studená 
barva, můžeme ji vyvážit přidáním teplé barvy a na-
opak.

hh Listy s granulací zobrazují vliv podkladu na vzhled ba-
revného odstínu. Na hladkém podkladu působí odstín 
světleji než na hrubém. U omítek s větší granulací do-
poručujeme zvolit poněkud světlejší odstín než původ-
ně zamýšlený.

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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hh Barevné listy se zobrazením lesku ukazují, jak vzhled odstínu závisí na zvo-
leném materiálu. Materiál s vysokým leskem působí světleji než materiál, 
který je zcela matný.

Ve vzorníku jsou zobrazeny také další materiály, které lze tónovat do libovol-
ných odstínů, případně jsou k dispozici v řadě již připravených odstínů:

hh Výrobky pro dekorativní úpravy interiérů a fasád
hh Barvy na kovové povrchy
hh Lazury na dřevo
hh Krycí barvy na dřevo 
hh Barvy na betonové povrchy 
hh JUBIZOL Kulirplast pro dekorativní ochranu podezdívek 
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JUPOL Trend 
pro každý styl, pro každý pocit

Letos inovujeme také podobu výrobků JUPOL Trend. 

Zůstáváme u stávající nabídky odstínů, které jsme zabalili do čtyř hudebních stylů: Rock, Pop, Classical a Jazz. Hu-
dební názvy odstínů vás budou zajisté inspirovat ke kreativním úpravám vašeho domova. Čísla odstínů zůstanou 
zachována.

Výrobek Balení Původní název odstínu Nový název odstínu

JUPOL Trend  Classical 2,5 l  Coconut 01 Minimalism 01

JUPOL Trend Classical 2,5 l Sand 80 Medieval 80

JUPOL Trend Classical 2,5 l Soft Satin 140 Opera 140

JUPOL Trend Classical 2,5 l Old Wood 90 Choral 90

JUPOL Trend Pop 2,5 l Lemon 10 Hip Hop 10

JUPOL Trend Pop 2,5 l Orange 20 Dance 20 

JUPOL Trend Pop 2,5 l Apricot 21 Electro 21

JUPOL Trend Pop 2,5 l Light Lemon 110 Soul 110

JUPOL Trend Pop 2,5 l Light Apricot 120 Sentimental 120

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Olive 40 Swing 40

JUPOL Trend Jazz 2,5 l New Lime 150 Bepop 150

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Light Olive 130 Cool 130

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Chocolate 60 Dixie 60

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Cappuccino 61 Free 61

JUPOL Trend Rock 2,5 l Cherry 30 New Wave 30

JUPOL Trend Rock 2,5 l Red grape 31 Punk 31

JUPOL Trend Rock 2,5 l Orchid 70 Grunge 70

JUPOL Trend Rock 2,5 l Magnolia 160 Glam 160
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JUPOL BRILLIANT  
doplněna báze 1000  
a rozšířena nabídka odstínů
Exkluzivní vinylová malířská barva JUPOL BRILLIANT se vyznačuje výji-
mečnou kryvostí už v jednom nátěru. Barva je odolná proti mokrému odě-
ru, je paropropustá a hluboce matná. Je určena nejnáročnějším uživatelům 
a  vhodná pro dekorativní ochranu stěn a stropů v  bytových a firemních 
prostorech, školách, školkách, nemocnicích, hotelech, domovech důchodců  
a jiných veřejných prostorech, ale také průmyslových objektech. Výroba bar-
vy je pod stálým dohledem TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mnichov.

Vlastnosti:
hh výjimečně kryvá malířská barva – třída 1;
hh odolná proti mokrému oděru – třída 3;
hh vysoce paropropustná – třída 1;
hh vzhled barevného filmu: hluboký (mrtvý) mat;
hh nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním;
hh ředění vodou do 5 %;
hh spotřeba: 110 ml/m2 pro jednovrstvé nanášení, v závislosti na podkladu;
hh výjimečně nízký obsah těkavých organických látek;
hh VOC (požadavek EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/L): max. 1 g/L;
hh balení: plastová vědra 2 L, 5 L a 15 L;
hh barevné odstíny: bílá (odstín 1001); JUMIX – vzorník JUB BARVY A OMÍTKY 

(odstíny s koncovkami 0 až 5); vzorník JUB FAVOURITE FEELINGS (odstíny 
s koncovkami A až F); vzorník NCS, DULUX a mnoho dalších.

JUPOL Bio vápenná 
malířská barva  
nově součástí řady JUPOL
Od letošního roku přesouváme do řady JUPOL také Bio vápennou 
malířskou barvu.

· výjim eč ně kr y vá b arv
a ·

Ex
cellent coverage paint
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Rozšíření řady 
DECOR

DECOR Acrylcolor – pro 
dekorativní úpravy exteriéru i interiéru
Zlatý, stříbrný a bronzový Acrylcolor uvedeme během 
roku na trh v nových obalech a zařadíme ho mezi výrob-
ky skupiny DECOR. Metalická barva s využitím pro mno-
hé dekorativní techniky. 

DECOR Antique – nyní také  
v praktickém 2 L balení
Oblíbená silikátová lazurovací barva využívaná v  řadě 
dekorativních technik pro interiér a  exteriér získá letos 
2 L balení, které bude doplněno i v tónovacím systému 
JUMIX.

DECOR Beton look – pro 
dosažení moderního vzhledu surového 
betonu
Maltová směs pro dekorativní techniku, s jejíž pomocí 
můžeme na stěnové ploše vytvořit dnes velmi moderní 
vzhled surového betonu. DECOR Beton look nahrazuje 
výrobek Betondekor, oproti kterému se vyznačuje snad-
nější aplikací. Více informací o novém výrobku naleznete 
na str. 20 a 21.

DECOR Dekoral – bílá vnitřní 
silnovrstvá rustikální omítka
Minerální omítka, na níž za použití pěnového nebo reliéf-
ního válečku a vhodné dekorativní techniky dosáhneme 
charakteristického rustikálního vzhledu povrchu. Původ-
ní receptura s novým názvem a v novém obalu.

DIPI Super color
aktualizovaná nabídka pro domácí kutily
Pro zákazníky, kteří si barvy rádi míchají sami, jsme letos aktualizovali také nabídku tónovacích přípravků DIPI.

Nová generace tónovacího přípravku DIPI se na trhu představí v půlce roku v nových, atraktivních plastových oba-
lech. Tónovací přípravek bude navíc silnější a umožní dosáhnout vyšší kvality koncového odstínu se stejným množ-
stvím tónovacího přípravku. Nabídka bude rozšířena o 4 nové atraktivní odstíny: korálově červená 20, ciklam 30, bílá 
káva 50, pistácie 70.

Přednosti:

hh vyšší koncentrace tónovacího přípravku;
hh nové a přitažlivější odstíny v inovovaném plastovém obalu pro dosažení trendových odstínů i v domácnosti.



12 www.jub.cz

Znáte ten nepříjemný pocit chladu, když se opřete o zeď?

Firma JUB vyvinula systém Thermo, který navozuje pocit tepla a zajišťuje úspory energie. Barva a vyrovnávací hmota 
obsahují speciální duté plnivo, které snižuje prostup tepla. Povrch plniva odráží teplo, zředěný vzduch uvnitř tepel-
ně izoluje.

Výhody pro zákazníka:

hh systém Thermo* snižuje náklady na vytápění až o 50 Kč na m2 fasádního povrchu za rok**;
hh omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní;
hh navozuje pocit tepla.

*       Systém Thermo = stěrka JUBOLIN Thermo + barva JUPOL Thermo. 

**     Platí pro betonové stěny.

JUPOL Thermo - tepelně 
izolační malířská barva

Vlastnosti:
hh díky speciálnímu tepelně izolačnímu plnivu je po-

vrch barvy pocitově teplejší a příjemnější na dotyk; 
hh tento efekt také omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko 

vzniku plísní; 
hh v kombinaci s vyrovnávací hmotou JUBOLIN Thermo 

je výsledný efekt a úspora energie ještě vyšší;
hh spotřeba: 350 – 450 ml/m2 při třívrstvém nanášení;
hh třída II – střední paropropustnost;
hh VOC (požadavek EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/L): max. 

20 g/L; 
hh kryvost: třída 3 při vydatnosti 5 m2/L; 
hh matný vzhled nátěrového filmu;
hh balení: plastové vědro 5 L;
hh min. trvanlivost: 18 měsíců;
hh barevné odstíny: bílá (odstín 1001);  

JUMIX – vzorník JUB BARVY A OMÍTKY  
(odstíny s koncovkami 4 a 5); vzorník  
JUB FAVOURITE FEELINGS  
(odstíny s koncovkami E a F).

JUBOLIN Thermo 
tepelně izolační vnitřní 
vyrovnávací hmota

Vlastnosti:
hh díky speciálnímu tepelně izolačnímu plnivu je povrch 

stěrky pocitově teplejší a příjemnější na dotyk; 
hh tento efekt také omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko 

vzniku plísní; 
hh v kombinaci s malířskou barvou JUPOL Thermo je vý-

sledný efekt a úspora energie ještě vyšší;
hh spotřeba: 0,94 kg/m2 při tl. vrstvy 1 mm; 
hh celková tloušťka nanášení: max. 3 mm; 
hh doba schnutí (T: +20 ºC, rel. vlhkost: 65 %): cca 12 ho-

din; 
hh balení: plastové vědro 5 L;
hh min. trvanlivost: 12 měsíců.

Pro energetické úspory v interiérech
JUPOL Thermo s vyrovnávací hmotou 
JUBOLIN Thermo
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JUBIN wood fix 
disperzní lepidlo na dřevo, 
vždy po ruce
Vlastnosti:

hh pro lepení dřeva, dřevotřísek,  
kartonu a jiných porézních  
materiálů v interiéru;

hh snadné použití;

hh balení: 100 ml. 

JUBIN Radiator
bílá alkydová krycí barva 
na radiátory
Vlastnosti:

hh vysoká pružnost nátěrového filmu;

hh výborná kryvost a výborný rozliv;

hh teplotní odolnost: 60 °C až 80 °C;

hh min. trvanlivost: 60 měsíců;

hh balení: 0,75 L.

JUBIN Lodní lak
bezbarvý alkydový lak na 
dřevo
Vlastnosti:

hh vysoký lesk;

hh vysoká odolnost proti vodě,  
atmosférickým vlivům  
i mechanické zátěži;

hh výborný rozliv a dobré  
pronikání do pórů dřeva;

hh pro ochranu nového i natřeného dřeva;

hh min. trvanlivost: 60 měsíců;

hh balení: 0,75 L.

Skupina výrobků na dřevo a kov JUBIN
v roce 2015

Akrilin 
nově součást  
skupiny JUBIN
Akrylátový tmel na dřevo Akrilin je nově zařazen do 
skupiny výrobků na dřevo a kov JUBIN.

Alkydové lazury JUBIN  
změna názvů a velká 
balení
Tenkovrstvé lazury Lazurton nově pod názvem 
hh JUBIN Lasur Classic.

Silnovrstvé lazury Lazurtop nově pod názvem 
hh JUBIN Lasur UV Premium.

Všechny lazury budou k  dispozici v rozšířené nabídce 
balení: 0.75 L, 2.5 L, a 5 L.
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Nová podoba výrobků 
JUBIZOL v inovovaných 
systémech JUBIZOL
U příležitosti 140. výročí vzniku společnosti JUB mění svou vnější podo-
bu i výrobky určené zejména profesionálním uživatelům. Kompletně jsme 
aktualizovali nabídku tepelně izolačních systémů JUBIZOL. Každý nabízený 
systém JUBIZOL nyní přináší kupujícím jasné výhody. 

Nabídku komponent systémů jsme provázali také vizuálně. Takto bude pro 
spotřebitele bezpochyby srozumitelnější. Zavedením nových technologií  
a znalostí do vývoje a výroby dekorativních omítek jsme dále vylepšili vlast-
nosti fasádních systémů. A protože chceme být nablízku všem zákazníkům, 
omítky jsme nově pojmenovali – mezinárodními názvy.

Současný 
název Současný obal Název 2015 Obal 2015

JUBIZOL
Microair
lepicí malta

JUBIZOL
Microair fi x

Silikátová 
hlazená 
omítka

JUBIZOL 
Silicate fi nish S 

Silikátová 
drásaná 
omítka

JUBIZOL 
Silicate fi nish T 

JUBIZOL Micro Air
fasádní systém, který dýchá

JUBIZOL Strong
fasádní systém odolný proti
krupobití a vandalismu

Současný 
název Současný obal Název 2015 Obal 2015

JUBIZOL
Strong
lepicí malta

JUBIZOL 
Strong fi x

Unixil G JUBIZOL Unixil 
fi nish S 

U příležitosti 140. výročí založení společnosti JUB mění svoji podobu 
výrobky, určené především profesionálním uživatelům. Spojili jsme je 
pod zastřešující obchodní značkou JUBIZOL a umístili do inovovaných 
systémů JUBIZOL. Jasná komunikace a elegantní grafi cké řešení jsou 
důležité vlastnosti nové podoby výrobků, kterými se ještě více přibližují 
uživatelům a upevňují dobré jméno společnosti JUB na trhu.

Přednosti systému:

• příznivé mikroklimatické podmínky díky vysoké paropropustnosti;
• dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
• 25 let garance.

JUBIZOL Micro Air - primární skladba systému:

• izolace: JUBIZOL EPS F-G2 nebo W2 (grafi tový nebo bílý polystyren 
s perforací)

• lepicí malta: JUBIZOL Microair fi x
• základní nátěr: JUBIZOL Unigrund
• dekorativní omítka: JUBIZOL Silicate fi nish S nebo T

Přednosti systému:

• vysoká odolnost proti krupobití;
• až 10x větší odolnost proti úderům a proděravění;
• velký výběr barevných odstínů a možné použití odstínů s Y<25 na 

větší plochy díky dvojitému armování;
• dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi.
• 25 let garance.

JUBIZOL Strong - primární skladba systému:

• izolace: JUBIZOL EPS F-G0 nebo W0 (grafi tový nebo bílý polystyren), 
desky nebo lamely z minerální vaty

• lepicí malta: JUBIZOL Strong fi x
• základní nátěr: JUBIZOL Unigrund
• dekorativní omítka: JUBIZOL Unixil fi nish S

Změny uvnitř systému JUBIZOL Micro Air:

Nová podoba výrobků
JUBIZOL v inovovaných
systémech JUBIZOL

Změny uvnitř systému JUBIZOL Strong:

Poznámka: kódy a EAN zůstávají stejné;        = hlazená (z angl. smooth),        = drásaná (z angl. trowelled)

Poznámka: kódy a EAN zůstávají stejné;        = hlazená (z angl. smooth)
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JUB akciová společnost
Masarykova 265, 399 01  Milevsko

T: +420 382 521 187, F: +420 382 521 810, E: info@jub.cz

Člen Skupiny JUB

Fasádní systémy na míru

JUBIZOL EPS
systém na míru s izolantem na bázi 
polystyrenu

JUBIZOL MW
systém na míru s izolantem na bázi 
minerální vaty

JUBIZOL Premium
samočisticí fasádní systém

Současný 
název Současný obal Název 2015 Obal 2015

EPS lepicí 
malta

JUBIZOL
EPS lepicí 
malta

Akrylátová 
hlazená 
omítka

JUBIZOL 
Acryl fi nish S 

Akrylátová 
drásaná 
omítka

JUBIZOL 
Acryl fi nish T 

Současný 
název Současný obal Název 2015 Obal 2015

JUBIZOL
lepicí malta

JUBIZOL
lepicí malta

Silikonová 
hlazená 
omítka

JUBIZOL 
Silicone
fi nish S 

Silikonová 
drásaná 
omítka

JUBIZOL 
Silicone
fi nish T 

Současný 
název Současný obal Název 2015 Obal 2015

JUBIZOL
Ultralight
lepicí malta

JUBIZOL
Ultralight fi x

Nanoxil G
JUBIZOL 
Nano 
fi nish S 

Přednosti systému:

• výběr komponent s ideálním poměrem mezi kvalitou a cenou;
• izolant s nejnižším ekologickým indikátorem ΔOI3 podle směrnice 

Rakouského institutu stavební biologie a ekologie - IBO;
• velký výběr barevných odstínů vrchní dekorativní omítky;
• dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
• 10 let garance.

JUBIZOL EPS - primární skladba systému:

• izolace: JUBIZOL EPS F-W0 (bílý polystyren)
• lepicí malta: JUBIZOL EPS lepicí malta
• základní nátěr: JUBIZOL Unigrund
• dekorativní omítka: JUBIZOL Acryl fi nish S nebo T

Změny uvnitř systému JUBIZOL EPS: Změny uvnitř systému JUBIZOL MW:

Změny uvnitř systému JUBIZOL Premium:

Přednosti systému:

• výběr komponent s vysokou paropropustností;
• vysoká požární bezpečnost a dobrá zvuková izolace;
• dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
• 10 let garance.
• 
JUBIZOL MW - primární skladba systému:

• izolace: desky nebo lamely z minerální vaty
• lepicí malta: JUBIZOL lepicí malta
• základní nátěr: JUBIZOL Unigrund
• dekorativní omítka: JUBIZOL Silicone fi nish S nebo T 

Přednosti systému:

• technologicky nejvyspělejší materiály zajišťují špičkové vlastnosti;
• vysoká vodoodpudivost a samočisticí schopnost vrchní dekorativní 

omítky udržují nezměněný vzhled fasády;
• dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
• 25 let garance.

JUBIZOL Premium - primární skladba systému:

• izolace: JUBIZOL EPS F D0 Sun Stop Premium, všechny varianty grafi -
tového polystyrenu JUBIZOL, desky nebo lamely z minerální vaty

• lepicí malta: JUBIZOL Ultralight fi x
• základní nátěr: JUBIZOL Unigrund
• dekorativní omítka: JUBIZOL Nano fi nish S

Poznámka: kódy a EAN zůstávají stejné;        = hlazená (z angl. smooth),        = drásaná (z angl. trowelled) Poznámka: kódy a EAN zůstávají stejné;        = hlazená (z angl. smooth)

u JUBBIZOL Premium:

OLL Unigrund
UBBIZOL Acryl fi nish S nebo T
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JUBIZOL EPS - systém na míru 
s izolantem na bázi polystyrenu

Přednosti systému:

hh výběr komponent s ideálním poměrem mezi kvalitou 
a cenou;

hh izolant s nejnižším ekologickým indikátorem ΔOI3 
podle směrnice Rakouského institutu stavební  
biologie a ekologie - IBO;

hh velký výběr barevných odstínů vrchní dekorativní 
omítky;

hh dlouhodobá odolnost proti napadení řasami  
a plísněmi;

hh 10 let garance.

JUBIZOL EPS - primární skladba systému:

hh izolace: JUBIZOL EPS F-W0 (bílý polystyren);

hh lepicí malta: JUBIZOL EPS lepicí malta;

hh základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;

hh dekorativní omítka: JUBIZOL Acryl finish S nebo T.

JUBIZOL MW - systém  
na míru s izolantem na bázi 
minerální vaty

Přednosti systému:

hh výběr komponent s vysokou paropropustností;

hh vysoká požární bezpečnost a dobrá zvuková izolace;

hh dlouhodobá odolnost proti napadení řasami  
a plísněmi;

hh 10 let garance.

JUBIZOL MW - primární skladba systému:

hh izolace: desky nebo lamely z minerální vaty;

hh lepicí malta: JUBIZOL lepicí malta;

hh základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;

hh dekorativní omítka: JUBIZOL Silicone finish S nebo T.

JUBIZOL Premium
samočisticí fasádní systém

Přednosti systému:

hh technologicky nejvyspělejší materiály zajišťují  
špičkové vlastnosti;

hh vysoká vodoodpudivost a samočisticí schopnost 
vrchní dekorativní omítky udržují nezměněný vzhled 
fasády;

hh dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plís-
němi;

hh až 25 let garance.

JUBIZOL Premium - primární skladba systému:

hh izolace: JUBIZOL EPS F D0 Sun Stop Premium,  
všechny varianty grafitového polystyrenu JUBIZOL, 
desky nebo lamely z minerální vaty;

hh lepicí malta: JUBIZOL Ultralight fix;

hh základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;

hh dekorativní omítka: JUBIZOL Nano finish S.

JUBIZOL Micro Air - fasádní 
systém, který dýchá

Přednosti systému:

hh příznivé mikroklimatické podmínky díky vysoké 
paropropustnosti;

hh dlouhodobá odolnost proti napadení řasami  
a plísněmi;

hh 25 let garance.

JUBIZOL Microair - primární skladba systému:

hh izolace: JUBIZOL EPS F-G2 nebo W2 (grafitový nebo 
bílý polystyren s perforací);

hh lepicí malta: JUBIZOL Microair fix;

hh základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;

hh dekorativní omítka: JUBIZOL Silicate finish S nebo T.

Popis systémů
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JUBIZOL Strong - fasádní systém odolný 
proti krupobití a vandalismu
Přednosti systému:
hh vysoká odolnost proti krupobití;
hh až 10x větší odolnost proti úderům a proděravění;
hh velký výběr barevných odstínů a možné použití odstínů s Y < 25 na větší 

plochy díky dvojitému armování;
hh dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
hh až 25 let garance.

JUBIZOL Strong - primární skladba systému:
hh izolace: JUBIZOL EPS F-G0 nebo W0 (grafitový nebo bílý polystyren), 

desky nebo lamely z minerální vaty;
hh lepicí malta: JUBIZOL Strong fix;
hh základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
hh dekorativní omítka: JUBIZOL Unixil finish S.

JUBIZOL Kulirplast - jediný certifikovaný 
systém pro podezdívku
Systém s Kulirplastem je ideálním řešením pro vaši podezdívku a v kombinaci 
s ostatními tepelně izolačními systémy JUBIZOL zajišťuje vysoce kvalitní 
řešení současných architektonických trendů.

Výhody systému:
hh vynikající odolnost proti úderům;
hh vynikající vodoodpudivost;
hh mimořádná odolnost vůči UV záření díky dvojité ochraně barvených 

písků v omítce JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium.
JUBIZOL Kulirplast - primární skladba systému:
hh izolace: JUBIZOL EPS F-S0 Premium a JUBIZOL EPS F-S0 Graphite;
hh lepicí malta: JUBIZOL lepicí malta;
hh základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;

hh dekorativní omítka: JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium.

JUBIZOL Passiv - o krok napřed ve výstavbě
Fasádní systém JUBIZOL byl certifikován Passivhausinstitutem v Darmstadtu 
pro obvodové pláště budov v pasivním energetickém standardu. Jedná se  
o paropropustný fasádní systém, který navzdory 24 cm silné vrstvě 
grafitového polystyrenu garantuje difúzní otevřenost venkovní stěny. 

Výhody systému:
hh certifikovaný prvek pasivních domů;
hh bez tepelných mostů a výskytu plísní;
hh difúzně otevřený;
hh dlouhodobě účinný;
hh ve variantě JUBIZOL Passiv lze realizovat systémy JUBIZOL EPS, JUBIZOL 

Premium a JUBIZOL Strong;
hh 25 let garance.
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„COOL“ odstíny – tmavší odstíny pro celou 
fasádní plochu

JUBIZOL Trend S / T - pro 
barevné architektonické 
detaily na fasádě

Špičková omítka JUBIZOL Trend finish je ve své ši-
roké nabídce intenzivních a cool odstínů určena pro 
všechny, kdo chtějí vzhled objektu odlišit barevně 
výraznými architektonickými detaily.

Omítka zhotovená z technologicky vyspělých složek 
zajišťuje vysokou odolnost vůči UV záření a je k dispo-
zici v hlazené i drásané struktuře. Omítka je součástí 
systémů JUBIZOL EPS, JUBIZOL Premium a JUBIZOL 
Strong. Plně nahrazuje báze 3000 a 1000 u akrylátové 
hlazené / drásané omítky, Unixilu a XNG.

hh Vyhrazeno pro intenzivní odstíny

JUBIZOL Unixil finish S  
JUBIZOL Silicone finish XS  
nová generace oblíbených 
omítek

Nová generace omítek Unixil a XNG se v obou pří-
padech vyznačuje snadnějším nanášením, mírným 
prodloužením doby zpracovatelnosti a vzhlednější 
strukturou.

Omítky zajišťují povrchům dlouhodobou odolnost 
před napadením řasami a plísněmi. Tak jako dosud mů-
žete těmito omítkami pokrýt celou paletu odstínů s vý-
jimkou těch nejintenzivnějších, které se nově tónují do 
omítky JUBIZOL Trend finish.

Na letní měsíce jsme připravili také JUBIZOL Summer 
finish additive, který prodlužuje dobu zpracovatelnos-
ti při vyšších teplotách. Na zimní měsíce jsme připra-
vili dvousložkový systém omítky JUBIZOL Unixil finish 
Winter a JUBIZOL Winter finish additive, které dohro-
mady garantují vhodné schnutí při teplotách do 1 °C  
a vysoké vlhkosti vzduchu.

hh Nezaměňovat novou a starou generaci omítek 
při tónování v systému JUMIX 

Cool odstíny jsou řešením pro všechny, kdo hledají 
tmavší odstín pro celou fasádní plochu.

Jsou vytvořeny z  IR reflexních pigmentů, které odráže-
jí sluneční paprsky, a tím snižují teplotu na povrchu až  
o 25 %, což zabraňuje nadměrnému rozpínání fasád v dů-
sledku přehřívání. Odstíny v cool verzi (s Y < 25) můžete  

objednávat v omítkách JUBIZOL Trend finish S a T (hlaze-
ná a drásaná struktura) a ve fasádní barvě REVITALcolor 
AG. Podle vzorníku JUB Barvy a omítky je k dispozici 10 
odstínů (viz obrázek níže) a podle vzorníku JUB Favourite 
Feelings pak dalších 44. Odstíny dodává pouze společ-
nost JUB ze svého výrobního závodu.
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JUBOFLOOR 1-10 
nová samonivelační podlahová 
vyrovnávací hmota

Jedná se o první výrobek v rámci nově připravovaného podlahového systé-
mu, nahrazuje původní Tlakolin.

Vlastnosti:
hh použití pod PVC, laminátové krytiny, parkety,  

koberce, keramiku;
hh vhodný i na podlahové vytápění;
hh vysoká pevnost v tlaku 28 N/mm2;
hh min. smršťování – nepraská;
hh dlouhá doba zpracovatelnosti cca 20 min.;
hh rychlá pochůznost po 4 hod. / zatížení po 24 hod.;
hh zatřídění podle EN 13813: CT-F7-C25.

HIDROZOL - nyní také v praktickém  
5 kg balení

Oblíbená vodotěsná hmota pro ochranu betonových nádrží, cementových 
omítek na podezdívkách apod. získá letos 5 kg balení.

AKRINOL Uniflex - nové zlepšené 
lepidlo na keramiku C2T

Víceúčelové stavební lepidlo na bázi cementu a polymerních pojiv.  
Vyznačuje se dobrou flexibilitou, proto jej můžeme používat zejména pro 
lepení keramiky na více zatížených vnitřních a méně zatížených venkovních  
plochách.

Vlastnosti:
hh zlepšené cementové stavební lepidlo C2T (EN 12004);
hh pro lepení keramických dlaždic, klinkeru, mozaik  

na stěnové a podlahové povrchy v prostorech  
s podlahovým vytápěním;

hh vysoká přídržnost, snížený skluz;
hh pro venkovní i vnitřní použití.
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JUBOSIL Hydrophob
obnoveno 1 L balení

Letos bude do sortimentu opět zařazeno 1 L balení bez-
barvé silikonové impregnace JUBOSIL Hydrophob, která 
se používá k vodoodpudivé ochraně minerálních omítek 
a  barev, pohledového zdiva, betonových povrchů, pří-
rodního a  umělého kamene, ale i  vláknocementových  
a jiných fasádních desek.

Vlastnosti:
hh podstatně zvyšuje vodoodpudivost ošetřeného  

povrchu;
hh účinně zabraňuje rozvoji řas a plísní na zdivu;
hh zvyšuje mrazuvzdornost povrchové úpravy;
hh chrání před znečištěním, zasolováním, chemickou 

korozí apod.
hh nesnižuje paropropustnost podkladu ani nemění 

jeho vzhled.

TAKRIL - nová generace 
barev na beton se zvýšenou 
odolností
Nová generace barev TAKRIL na beton je vytvořena  
z technologicky pokročilých pojiv zajišťujících vyšší odol-
nost odstínů a lepší konečný vzhled nátěrového filmu.  
S výjimkou šedého odstínu č. 2 byly zrušeny hotové odstíny 
a barva se tónuje v systému JUMIX (v balení 0.75 L s omeze-
nou nabídkou odstínů).

JUBIZOL EPS F G0 SunStop 
bílý povrch grafitového EPS 
pro snazší aplikaci
Natřená grafitová deska umožňuje snazší aplikaci grafito-
vého fasádního polystyrenu, neboť bílá povrchová vrstva 
zabraňuje prohýbání desek při přímém slunečním svitu. 

Při vyšších teplotách snižuje teplotu povrchu v porovnání 
s klasickou grafitovou deskou přibližně o 30 %. Dodává se 
v tloušťkách od 10 do 300 mm (také pod obchodní znač-
kou Eurotherm). Výrobek má součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,032 a spadá do eurotřídy E reakce na oheň.

JUB Tools - nově i papírové 
maskovací pásky
V minulém roce jsme představili řadu profesionálního 
nářadí JUB Tools zahrnující válečky JUPOL Classic / Gold / 
Brilliant různých šíří, štětce JUB Aqua / Uni a zubové hladítko 
Ultralight.

Letos rozšiřujeme nabídku o kvalitní papírové maskova-
cí pásky JUPOL šířky 38 / 50 mm a délky 50 m, s tepelnou 
odolností do 80 °C.
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DECOR Beton look – pro 
dosažení moderního vzhledu 
surového betonu
Unikátní vzhled betonu vyjadřuje svými čistými liniemi minimalistický 
styl. Kombinace betonu a surového dřeva je stále výraznějším trendem  
i v architektuře.

Vlastnosti Beton looku
Beton look nabízí široké možnosti použití v interiérech i exteriérech, včetně 
vodorovných ploch, pro dekorativní úpravu administrativních objektů, ho-
telů, veletržních a prezentačních prostorů, obchodů, vinných sklepů, rodin-
ných domů. Výrobek má ve srovnání s pravým betonem velký tepelný odpor, 
což je předpokladem vysokého komfortu bydlení. Lze se tak vyhnout pocitu 
chladu při dotyku. Tenkovrstvé nanášení (do 2 mm) umožňuje ideální vyu-
žití prostoru a zvláštní přísady polymerních pojiv a mikrovláken mimořádně 
zvyšují mechanickou odolnost vůči poškození (micro topping). Tím se roz-
šiřuje možnost použití Beton looku i na více zatížených plochách, jako jsou 
hotelové pokoje, chodby, veřejné prostory…

Unikátní vzhled Beton looku lze přizpůsobit přání zákazníka. Opakovatel-
nost vzoru, ale i odstínů představuje velkou výhodu v porovnání s klasickým 
betonem. Pohledový beton se na velkých plochách těžko provádí bez este-
tických vad, pomocí Beton looku toho však lze dosáhnout bez problémů.  
K dispozici je ve více než 34 odstínech. Vodoodpudivost lze dodatečně zlep-
šit přípravkem Jubosil Hydrophob (v exteriéru).

NÁŘADÍ: malířský váleček, nerezová špachtle, nerezové benátské hladítko 
(se zaoblenými rohy), široký štětec, dekorativní rukavice nebo houba, deko-
rativní děrovací váleček a štětka. 

MATERIÁL: JUBIZOL Unigrund, Decor Beton look, Jubosilcolor silicate, Sili-
cateprimer, Decor Antique. Doporučený odstín (JUMIX): Jubosilcolor silicate 
(JFXRL57044), Decor Antique (JSAVZR0011).
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PŘÍPRAVA PODKLADU:
1. Penetrace: na pevný, suchý a čistý podklad naneseme štětcem nebo válečkem JUBIZOL Unigrund naředěný do 

5 % vodou.

POSTUP APLIKACE:

1. Příprava Decor Beton looku: obsah balení (20 kg) 
za stálého míchání nasypeme do cca 4,4 – 4,6 l vody. 
Hmotu necháme 10 minut stát, pak ji znovu dobře 
promícháme a podle potřeby přidáme ještě trochu 
vody. Doba zpracovatelnosti připravené směsi je 1 až 
2 hodiny.

2. Nanesení Decor Beton looku: benátským hladítkem. 
Velikost nanášené plochy 6 - 10 m2. Tloušťka vrstvy by 
měla být o něco větší než tloušťka zrna. Benátským 
hladítkem uhladíme celou plochu ve všech směrech.

3. Vytvoření struktury Decor Beton looku: pokud se už 
materiál nelepí na prsty, provedeme pomocí dekora-
tivního válečku Creative perforaci upravované plochy 
(max. na 30 % povrchu). V místech, kde chceme perfo-
raci zdůraznit, použijeme dekorativní štětku.

4. Vyrovnání povrchu: po zhruba 10 až 15 minutách 
opatrně odstraníme vystupující částečky Decor Beton 
looku jemnou metličkou a benátským hladítkem jem-
ně uhladíme povrch. Pokud povrch příliš uhladíme, 
můžeme doplnit materiál a celý postup zopakovat. 
Doba schnutí za běžných podmínek je 24 hodin na 
každý milimetr tloušťky.

5. Nanesení Jubosilcolor silicate: do Jubosilcolor silica-
te přídáme 30 % směsi Silicateprimer : voda (smíchané 
v poměru 1 : 1) a dobře promícháme. Nanesení prove-
deme dekorativní rukavicí krouživými tahy. Můžeme 
také použít houbu. Vytvoříme sotva znatelný žíhaný 
povrch. Doba schnutí přibližně 6 hodin.

6. Nanesení Decor Antique: ve vybraném odstínu, ře-
dění do 10 % (v interiér lze vodou, v exteriéru Silicate-
primerem). Nanesení provedeme dekorativní rukavicí 
krouživými tahy. Můžeme také použít houbu. Vytvo-
říme sotva znatelný žíhaný povrch. Doba schnutí při-
bližně 6 hodin. Chceme-li dosáhnout intenzivnějšího 
tónu, nanesení Decor Antique zopakujeme.

7. Nanesení Jubosil Hydrophob: pro použití v exterié-
ru doporučujeme nanesení vysoce vodoodpudivého 
přípravku Jubosil Hydrophob.
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JUBHome je nová obchodní značka společnosti JUB pro 
všechny výrobky a služby spojené s energetickými úsporami, které JUB 
buď již nabízí, nebo je bude postupně uvádět na trh. Proto je s ní spojen 
i slogan Energy Efficient Solutions. Stávající nabídku výrobků JUB rozší-
říme o nízkoenergetické domy na klíč. S nimi bude JUB dosahovat vyšší 
přidané hodnoty a postupně si také otevře cestu do dalších tržních seg-
mentů jak doma, tak v zahraničí. 

Myšlenka rozšířit působnost společnosti i na inženýring nízkoenergetických 
domů zrála již dlouhou dobu. Na začátku letošního roku jsme zahájili zku-
šební výrobu speciálních modulů z grafitového EPS.

Domy JUBHome – krok do budoucnosti

Rádi bychom vás seznámili s vlastnostmi modulů EPS, které budou základem 
domů JUBHome a jejich energetické výhodnosti. Domy JUB budou zhoto-
veny z betonových zdí o tloušťce 15 cm, obložených z vnitřní strany 7,5 cm  
a z vnější strany 24 nebo 30 cm silnou vrstvou EPS. Betonový plášť a způsob 
armování zajistí vyšší bezpečnost budovy při zemětřesení a silná tepelná 
izolace z grafitového EPS napomůže optimální energetické úspornosti stav-
by. Povrchová vrstva potom poskytne protipožární ochranu. Podle běžného 
stavebního postupu by se armatura vkládala do předem připraveného bed-
nění a poté zalila betonem. Po odstranění bednění by bylo nutné obkládat 
zeď z obou stran deskami z EPS za použití lešení.

Pomocí systému JUBHome postavíme stejný dům rychleji, levněji a lépe: 
hh bez bednění, bez lešení a bez obkládání zdí deskami EPS;
hh mnohem rychleji;
hh zdi budou 100 % rovné a stavba bude vzduchotěsná, bez tepelných mostů;
hh práci podle systému JUBhome zvládne kvalitně i méně zkušený řemeslník.

Jakým způsobem pracujeme? JUBHome zkrátí jednotlivé stavební fáze  
a změní jejich sled tak, že místo bednění, betonování a lepení desek EPS 
použije tvarovky ze šedého EPS.

Představujeme novou 
obchodní značku JUBHome

Zdroj: archiv Tehnološko raziskovalni center JUB d. o. o.
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Zdroj: Varčna gradnja d.o.o., systém ICF Wolf

Z jednotlivých modulů sestavíme jako z kostek staveb-
nice Lego dutou zeď, vložíme do ní armaturu a zalijeme 
betonem. Pomocí jednoho pracovního kroku tak posta-
víme výborně tepelně izolovanou nosnou zeď.

Systém modulů pro výstavbu budov – v zahraničí je znám 
jako ICF neboli Insulated Concrete Forms – je koncipován 
tak, že usnadňuje stavbu rovných a hladkých zdí a že je 
při správném postupu betonování zajištěna vzduchotěs-
nost. Díky speciálně navrženému tvaru modulů a  jejich 
spojů nedochází ke vzniku tepelných mostů. S použitím 
systému modulů ICF snadno vybudujeme nízkoener-
getický dům, u něhož je automaticky zajištěna příznivá 
energetická bilance, zatímco při tradičním způsobu sta-
vění se požadovaných vlastností dosahuje pouze za cenu 
dodatečných prací a nákladů.

Vyvinuli jsme také speciální moduly pro tepelnou izolaci 
základové desky a střechy a pro mezipatrové desky. Vý-
sledkem vývoje ve společnosti JUB je systém stavebních 
prvků pro budování cenově konkurenceschopných rodin-
ných domů, v nichž bude bydlení při nízkých nákladech 
mimořádně příjemné a zdravé. Tyto domy budou navíc 
ekologicky šetrné a budou moci dosáhnout energetic-
ké soběstačnosti. Energetický průkaz domu JUBHome 
přinese jeho majiteli i nezanedbatelnou výhodu proti 
běžným stavbám, bude-li někdy chtít svůj dům prodat. 
Nákup domu JUBHome tak nebude pouze investicí do 
útulného domova, ale i  mimořádně výhodnou dlouho-
dobou investicí. Za několik let se totiž nízkoenergetic-
ké a  ekologické domy s rekuperací stanou standardem  

a cena ostatních, dnes běžných budov bude mnohem 
nižší.

Domy JUBHome budou kompletně postaveny z nej-
kvalitnějších materiálů značky JUB

Při dokončování domů JUBHome budeme samozřej-
mě používat zavedené materiály značky JUB. Ve fázi 
vývoje ještě zůstává několik speciálních energeticky 
úsporných výrobků a  informace o nich zatím nebu-
dou zveřejněny. V nejbližší době čeká skupinu JUBHo-
me náročný úkol vybudování sítě obchodních partne-
rů, kteří budou do domů JUBHome dodávat vybavení 
pro vodovodní síť, elektrické rozvody, vytápění, chla-
zení, větrání a inteligentní řízení celého domu.

Domy JUBHome budeme prodávat na klíč, vybrané 
moduly však také individuálně. Zákazník si bude moci 
vybrat mezi typovými domy nejrůznějšího vzhledu  
a dispozic nebo zakoupit dům podle vlastního ná-
vrhu. Naším přáním je, abychom mohli klientům na 
jednom místě a za konkurenční cenu nabídnout řeše-
ní všech jejich problémů, ale také záruku na naše vý-
robky a služby a abychom jim umožnili levné, zdravé 
a příjemné bydlení ve vlastním, ekologicky šetrném 
a nízkoenergetickém domě budoucnosti – již dnes. 
Unikátní tepelnou izolaci základové desky se chystá-
me nabídnout na trh již v letošním roce a domy na klíč 
budou následovat v roce 2016.
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3 hlavní vlastnosti:   

1. Systém Thermo* snižuje náklady na vytápění až o 50 Kč na m2 
fasádního povrchu za rok**.

2. Omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní.

3. Navozuje pocit tepla.

* Systém Thermo = stěrka JUBOLIN Thermo + barva JUPOL Thermo. 
** Platí pro betonové stěny.

Hledáte barvu, která Vás „ohřeje“?
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Výrobek Nová doba spotřeby (měs.)

ACRYLCOLOR 36

JUBIZOL ACRYL FINISH 24

JUBIZOL TREND FINISH 18

AKRIL EMULZE 36

UNIGRUND 36

SILICONEPRIMER 36

SILICATEPRIMER 36

JUPOL CLASSIC 24

JUPOL BRILLIANT 24

JUPOL GOLD 24

JUPOL EKONOMIK 24

JUPOL LATEX 24

JUBIN LASUR CLASSIC 60

JUBIN LASUR UV PREMIUM 60

JUBIN LASUR 36

JUBIN METAL PRIMER 18

JUBIN METAL 18

DECOR GLAMOUR 24

DECOR MARMORIN 24

DECOR MARMORIN SHINE 24

Nové doby spotřeby
U některých výrobků byla prodloužena doba spotřeby. Na trh budou přicházet postupně  
během roku 2015.
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X Zrušené výrobky - v roce 2015

Barvy na beton a báze fasádních barev 
Výrobek EAN kód Balení Poznámka

TAKRIL hotový odstín č. 4 3831000243411 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 5 3831000243435 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 6 3831000243459 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 7 3831000243480 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 8 3831000243503 0,75 L vyřazeno 

TAKRIL hotový odstín č. 9 3831000243527 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 31 3838527487984 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 101 3838527488004 0,75 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 6 3838527059983 5 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 4 3838527259932 16 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 5 3838527259949 16 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 6 3838527259956 16 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 7 3838527259963 16 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 8 3838527259970 16 L vyřazeno

TAKRIL hotový odstín č. 9 3838527259987 16 L vyřazeno

ACRYLCOLOR báze 3000 3838527411873 0,75 L vyřazeno

ACRYLCOLOR báze 3000 3838527409948 5 L vyřazeno

ACRYLCOLOR báze 3000 3838527409955 15 L vyřazeno

REVITALCOLOR AG báze 3000 3838527409962 5 L vyřazeno

REVITALCOLOR AG báze 3000 3838527409979 16 L vyřazeno

REVITALCOLOR SILICONE báze 2000 3838527302089 5 L vyřazeno

REVITALCOLOR SILICATE báze 1000 3831000243985 5 L vyřazeno
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Dekorativní omítky 
Výrobek EAN kód Balení Poznámka

MINERÁLNÍ DRÁSANÁ OMÍTKA 2,5 bílá 20 3831000230657 20 kg vyřazeno

VALIT 3831000200490 5 kg vyřazeno

VALIPLAST bílá 1001  3838527124162 8 kg vyřazeno

AKRYLÁTOVÁ DRÁSANÁ OMÍTKA 2,0 báze 3000 3838527409993 25 kg vyřazeno

AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1,5 báze 3000  3838527409986 25 kg vyřazeno

AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 2,0 báze 3000  3838527410005 25 kg vyřazeno

UNIXIL G 1,5 báze 1000  3838527390277 25 kg vyřazeno

UNIXIL G 2,0 báze 1000 3838527390284 25 kg vyřazeno

UNIXIL G-MAX 1,5 báze 1000 3838527504063 25 kg vyřazeno

UNIXIL G-MAX 2,0 báze 1000 3838527504070 25 kg vyřazeno

XNG - SILIKONOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1,5 báze 1000 3838527428543 25 kg vyřazeno

XNG - SILIKONOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 2,0 báze 1000 3838527428536 25 kg vyřazeno

Ostatní výrobky
Výrobek EAN kód Balení Poznámka

ELEKTROFIX 3831000200605 2 kg vyřazeno

ELEKTROFIX 3831000200612 20 kg vyřazeno

BETONDEKOR 3838527496924 20 kg vyřazeno

1. vydání 2015. Vydavatel: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01  Milevsko. 
Jakékoli kopírování a další šíření otištěných textů a fotografií je povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele. 
Neodpovídáme za případné tiskové chyby. Copyright by JUB akciová společnost.
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VYSOKÁ PAROPROPUSTNOST

ODOLNOST PROTI NAPADENÍ
ŘASAMI A PLÍSNĚMI

ZDRAVĚJŠÍ BYDLENÍ

ST

NÍ

Technické poradenství: +420 736 774 758 a info@jub.cz

JUBIZOL Micro Air vytváří příznivé mikroklimatické podmínky,
které jsou základem zdravého bydlení.

Prověřte si výrobky JUB a přednosti fasádních systémů JUBIZOL
v našich prospektech a na www.jub.cz.

JUBIZOL Micro air, 
fasádní systém, který dýchá.

Fasádní systémy JUBIZOL.
Větší paropropustnost
pro lepší klima.


