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jub v regijiuvodnik

Po prenovi maloprodajne trgovine in odprtju 
razstavnega salona JuB Design Studio v Dolu 
pri Ljubljani smo se v JuB-u odločili za širitev 
tovrstnih razstavnih salonov tudi na drugih tr-
gih. V njih tako končnim kupcem kot tudi izva-
jalcem nudimo brezplačno svetovanje pri izbiri 
kombinacij notranjih in fasadnih barv ter de-
korativnih tehnik, pomagamo pa tudi pri izbiri 
energijsko učinkovite fasade.

Širitev razstavnih 
salonov JUB Design 
Studio 

Še eno poletje je zanami, prihaja čas jesenskih barv, šeleste-
nje listja pod nogami in obilje plodov, ki smo jih pridelali skozi 
leto. Odločitev za vlaganje v razvoj in nove tehnologije ter pri-
lagajanje celotnega trženjskega spleta nastalim tržnim razme-
ram, se je izkazalo za pravo odločitev, saj je JUB na pravi poti. 
Kar dokazuje tudi pridobitev priznanja Trusted Brand 2011, ki 
je za blagovno znamko Jupol že četrta nagrada zapored v ka-
tegoriji Barve in dom.

Investicija v razstavne salone JUB design Studio se je izkazala 
za zelo pozitivno, zato smo se odločili za širitev tovrstnih raz-
stavnih salonov tudi na drugih trgih. V obstoječih salonih smo 
zabeležili zelo velik interes in obisk naših kupcev, še posebej 
dobro so bile obiskane brezplačne delavnice in predavanja za 
končne kupce, s katerimi nadaljujemo z mesecem oktobrom.

Kako zelo pomembno je znanje v današnjem času kažejo po-
datki o udeležbi profesionalnih uporabnikov naših materialov 
na različnih seminarjev okviru JUB Akademije, kjer je bilo, v 
prvi polovici leta, prisotnih kar 1.150 udeležencev.

Skrb za okolje in zdravje uporabnikov naših materialov, kot 
tudi zaposlenih ima v JUBu že dolgo tradicijo, zato smo na 
pridobitev okoljske marjetice za notranjo zidno barvo Jupol 
Junior še toliko bolj ponosni. Okoljska marjetica je namreč 
znak Evropske unije za varstvo okolja in zagotavlja, da imajo 
izdelki v primerjavi z istovrstnimi na trgu manjše negativne 
vplive na okolje.

Vsak letni čas je nekaj posebnega, a le jeseni se narava obda 
v toliko toplih barv. Pogled skozi okno nas navdihuje z rdečo, 
oranžno, rjavo in rumeno barvo. Harmonične barvne kombi-
nacije, ki jih najdemo v naravi nam dajejo občutek ugodja in 
svobode. V rubriki Barvni trendi smo pripravili nekaj nasvetov 
kako v domu s pravimi barvnimi kombinacijami doseči obču-
tek udobja in topline.

Za konec bi vas radi še povabili, da nas obiščete na sejmu MOS v 
Celju, kjer se bomo predstavili s celovito ponudbo izdelkov, po-
sebno pozornost pa bomo namenili fasadnim sistemom JUBI-
ZOL, ki bo tudi osrednja tema naslednje številke JUB Magazina.

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

Vaš JUB

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavni in odgovorni urednik: Vojka Kos
Glavni tehnični urednik: Melita Kette Čadež
Vsebinski urednik: Melita Kette Čadež
Kreativna zasnova: Tomaž Pilih
Tisk: Tiskarna Januš
Naklada: 6.000 izvodov
Oblikovanje in DTP: Imelda Ogilvy d.o.o.
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranjaV JUB Design Studiu so na razstavnih panojih predstavljeni 
nanosi vseh naših barv na večjih površinah ter estetske rešitve 
dekoracije notranjih prostorov s pomočjo šablon in posame-
znih izdelkov za dekorativno obdelavo. Enako so predstavlje-
ne tudi fasadne barve in ometi vseh vrst ter prerezi posame-
znih fasadnih sistemov Jubizol.

Oprema prodajnih 
mest v sodelovanju  
s trgovci
Tudi v tehničnih trgovinah se ponudba blaga 
na policah iz leta v leto širi, kar povzroča tek-
movanje proizvodov in blagovnih skupin za 
prostor na prodajnih policah. uspešno pozici-
oniranje proizvodov in učinkovito izkoriščanje 
prostora na prodajnih policah tako postaja vse 
bolj pomembno. Eden od najpripravnejših in-
strumentov za urejanje prodajnih polic je spa-
ce management. Glavna korist, ki jo prinaša 

Primer opreme prodajnega mesta z nanosi naših izdelkov na notranjih stenah prodajnega mesta

urejanje prodajnih polic, je optimizacija asorti-
mana in posledično zalog. Hkrati pa se odraža 
v boljši zadovoljivosti želja kupcev in v poslov-
nih rezultatih. 

Ureditev proizvodov na prodajnih policah po prodajnih rezul-
tatih, obratu zaloge, tržnem deležu in drugih karakteristikah 
ter upoštevanju obnašanja kupcev omogoča večjo pregle-
dnost in vizualno privlačnost prodajnega prostora. Takšni 
ureditvi prodajnih polic pravimo ureditev s pomočjo plano-
gramov – to je natančna grafična predstavitev pozicioniranja 
proizvodov. Tako smo v JUB-u za naše kupce pripravili štiri 
različne planograme, glede na tip prodajnega mesta, širino 
zastopanega asortimana in obseg prodajnih polic.

Naslednji korak, kako končnemu potrošniku ustrezno predsta-
viti naše proizvode v sodelovanju s trgovcem, pa je obdelava 
notranjih in zunanjih stenskih površin z našimi proizvodi. Kup-
cu tako prikažemo končni videz posameznega nanosa.

Na tak način se bomo v bodoče še bolj trudili približevati tako 
kupcem na porabniškem kot tudi medorganizacijskem trgu.

Jana Simonič, vodja široke potrošnje, JUB d.o.o.

Zaradi velikega interesa in obiska JUB Design Studia smo se v 
JUB-u odločili, da v letu 2011 nove razstavne salone odpremo 
tudi na trgih naših odvisnih družb. Tako smo poleg prenove 
številnih trgovin naših poslovnih partnerjev in njihove opre-
me z našimi razstavnimi eksponati v aprilu odprli razstavni 
salon JUB Design Studio v Budimpešti na Madžarskem. V za-
četku julija je sledilo uradno odprtje razstavnega prostora JUB 
Design Studio v Samoboru na Hrvaškem.

Odločitev za investicije v razstavne salone JUB Design Studio 
se je izkazala za dobro, in tako smo se odločili, da do konca 
leta 2011 realiziramo tudi projekt JUB Design Studio v Sarajevu 
v Bosni in Hercegovini.

Primer ene izmed postavitev proizvodov na prodajnih policah.
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O tem, kako zelo pomembno je znanje v dana-
šnjem času, pričajo podatki o številu udeleže-
nih na izobraževanjih v okviru JuB Akademije, 
kjer smo v prvi polovici letošnjega leta organi-
zirali kar 64 različnih seminarjev, na katerih je 
bilo prisotnih 1.150 udeležencev. Nekaj manj 
kot 30 odstotkov vseh seminarjev je bilo na-
menjenih za naše kupce in poslovne partnerje 
iz tujine, 70 odstotkov pa za slovenske profe-
sionalne uporabnike naših izdelkov. Največ za-
nimanja med udeleženci je bilo za celodnevna 
seminarja JuBIZOL II. stopnja in Dekorativne 
tehnike II. stopnja, ki sta nadgradnji prvosto-
penjskih seminarjev. 

JUB Akademija v letu 
2011

Brezplačna 
predavanja in 
delavnice v JUB 
Design Studiu

Izobraževanje Dekorativne tehnike

Kar nekaj seminarjev je bilo namenjenih trgovskim podjetjem, 
ki prodajajo naše izdelke. Z vsebino smo se poskušali čim bolj 
približati njihovim željam in potrebam.
Pripravili smo tudi sklop izobraževanj za upravitelje stanovanj-
skih zgradb, pri čemer je bil poudarek na predstavitvi toplo-
tnoizolacijskega sistema JUBIZOL, požarnovarnostnih smernic 
ter predstavitvi programa JUBIZOL Engineering, ki omogoča 
hiter izračun potrebne debeline toplotnoizolacijske obloge 
in prihranka pri stroških ogrevanja. Kar nekaj časa pa je bilo 
namenjenega za diskusijo, saj so imeli udeleženci veliko kon-
kretnih vprašanj.

Izobraževanje JUBIZOL

Prvega seminarja se je udeležilo 318 fasaderjev, na drugem, 
Dekorativne tehnike II. stopnja, pa je bilo prisotnih več kot 220 
slikopleskarjev. V prvem delu seminarja JUBIZOL II. stopnja 
smo udeležence najprej seznanili z najpogostejšimi napakami 
pri izvedbi toplotnoizolacijske fasade JUBIZOL ter predstavili 
požarnovarnostne smernice za načrtovanje kontaktnih fasa-
dnih toplotnoizolacijskih sistemov. Drugi del je bil bolj prak-
tične narave, saj so lahko udeleženci aktivno sodelovali z vpra-
šanji, mnenji in predlogi. Na koncu so svoje znanje dokazali 
na izpitu, ki je bil pogoj za pridobitev certifikata »toplotnoi-
zolacijski sistem JUBIZOL II. stopnja«. Pri praktičnem seminar-

Izobraževanje JUBIZOL

Seveda pa nismo pozabili niti na bodoče uporabnike naših 
materialov. Za tretje letnike srednje gradbene šole iz Šolskega 
centra Novo mesto smo organizirali tri seminarje na temo s po-
dročja toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL, prikaza različnih 
detajlov ter predstavitev spletnega programa za izračun grad-
beno-fizikalnih lastnosti in programa za izdelavo barvnih študij.

ju Dekorativne tehnike II. stopnja so se udeleženci seznanili 
z uporabo štirih novih dekorativnih tehnik: ACERO, AURORA, 
VERSUS in TRAVERTIN. Pod mentorstvom našega strokovnjaka 
so udeleženci izdelali kar nekaj vzorcev dekorativnih tehnik, ki 
jim bodo v pomoč pri njihovem delu.

Seminar za dijake srednje gradbene šole iz Šolskega centra Novo 
mesto

Za obdobje jesen zima 2011/2012 načrtujemo kar nekaj novih 
specializiranih seminarjev; poleg pravilne uporabe naših ma-
terialov bodo vključevali tudi znanja z drugih področij, ki bodo 
uporabnikom naših materialov koristila pri njihovem delu.

Več podatkov o seminarjih in fotoutrinkov z njih ter o JUB Aka-
demiji si lahko ogledate na naši spletni strani www.jub.si.

Vse zainteresirane profesionalne uporabnike, ki se izobraževa-
nja v okviru JUB Akademije še niso udeležili in bi to želeli, pro-
simo, da pošljejo prijavo na izobraževanje s svojimi podatki in 
tipom seminarja, ki bi se ga radi udeležili, na e-naslov acade-
my@jub.eu, ali pa pokličejo na brezplačno številko 080/15-56.

Jelka Slatinšek, vodja JUB Akademije

V prodajno-razstavnem salonu JuB Design Stu-
dio v Dolu pri Ljubljani smo za svoje cenjene 
kupce v letu 2011 organizirali vrsto brezplačnih 
predavanj in praktičnih delavnic o dekorativni 
obdelavi zidnih površin, hidroizolacijah, kako-
vostno izvedenih fasadah in pravilni obdelavi 
problematičnih površin. 

V prvih petih mesecih smo uspešno izvedli 13 delavnic in 
predavanj, na katerih je bilo prisotnih skoraj 260 udeležencev. 
Delavnice in predavanja smo razdelili v tri vsebinske sklope, 
med katerimi je bila dekorativa področje, za katero je bilo naj-
več zanimanja in v okviru katerega je bilo tudi največ razpisa-
nih terminov. Z zidnimi površinami se namreč srečujemo na 
vsakem koraku; doma, v trgovini, na delovnem mestu. Poleg 
osnovnih funkcij imajo še eno, zelo pomembno, dekorativno 
vlogo. Ljudem z domišljijo so zidne površine predmet deko-
rativne obdelave različnih vrst. V okviru 8 delavnic na temo 
dekorative smo se posvetili prikazom nanosa sledečih JUB 
decor izdelkov:

•     silikatne lazurne barve JUBOSIL ANTIK, ki jo uporabljamo za 
dekorativno barvanje notranjih zidnih in zunanjih fasadnih 
površin, kjer želimo doseči neenakomeren prosojno obar-
van starinski videz površine;

•     barve GLAMOUR, ki jo uporabljamo za dekorativno barva-
nje notranjih zidnih površin, kjer želimo doseči atraktiven 
»metalik« videz;

•     dekorativnega kita MARMORIN, ki ga uporabljamo za no-
tranjo dekoracijo manjših zidnih površin, ki jim želimo na-
deti fantazijski navdih;

•     dekorativnega, delno prosojnega gela ARTCOLOR, ki daje 
skupaj z uporabo različnih pripomočkov in kombiniranjem 
barvnih odtenkov unikatne umetniške poslikave;

•     za vse tiste, ki si želijo ustvariti unikaten življenjski prostor, 
v koraku s časom in modnimi trendi, pa smo v posebni de-
lavnici prikazali kolekcijo samolepilnih šablon, z uporabo 
katerih je moč ustvariti čudovite vzorce tako na stenskih 
kot gladkih lesenih površinah.

Na dveh predavanjih, namenjenih sanaciji poškodovanih 
površin, smo se posvetili odgovorom na vprašanja, kako se 

JUB Akademija
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V unionski dvorani je 24. maja potekala slavno-
stna podelitev priznanj najbolj zaupanja vre-
dnim blagovnim znamkam v Sloveniji. Izbrali 
so jih bralci slovenske revije Reader's Digest v 
38 različnih kategorijah in na osnovi metode 
spontanega priklica, kar daje izboru še poseb-
no težo in dodatno vrednost. JuB je za blagov-
no znamko Jupol že četrto leto zapored prejel 
priznanje v kategoriji Barve za dom. Nagrado 
je prevzel Sašo Kokalj, direktor poslovnega ra-
zvoja, na slovesnosti pa sta ga spremljali Anja 
Cipot, direktorica trženja skupine JuB, in Vojka 
Kos, direktorica področja trženja JuB Slovenija.

Podelitev priznanja Trusted Brand 2011

JUB Akademija aktualno

spopasti z obnovitvenimi barvanji notranjih zidnih in stropnih 
površin ter sanacijami fasad. Na predavanju Hidroizolacija s 
praktičnim prikazom in najpogostejšimi primeri izvedb smo 
predstavili, kako je treba pravilno pripraviti podlago, da bi pred 
vodo zaščitili podzidke ograj, oporne in podporne zidove, pa 
tudi, kako zagotoviti učinkovito hidroizolacijo vodnih rezer-
voarjev in zbiralnikov, da bodo neoporečni za naše zdravje. 
Predstavili smo fugirne in tesnilne mase ter lepila za keramiko 
in opozorili na lastnosti in pravilno uporabo izdelkov Hidrozol 
elastik (elastična vodotesna masa), Akrinol (lepilo za keramiko 
in porobeton) in Juboflex (tesnilna masa). Udeležence je po-
leg izvedbe tesnjenja na prehodih med stenskimi in talnimi 
površinami zanimala tudi vgradnja na instalacijske priključke 
ali odtoke, zato je sledila še podrobna predstavitev Hidrozol 
tesnilnih trakov in manšet. Spremljali smo praktični prikaz iz-
vedbe za hidroizolacijo talnih in zidnih površin v zemljo vko-
panih delov objektov, izvedeli, kako reševati horizontalne in 
vertikalne stike v kopalnicah in katere barve so najprimernejše 
za barvanje betona na balkonih. 

Izredno zanimanje in obisk sta imeli obe predavanji na temo 
prednosti kakovostno izvedene fasade, na katerih smo ude-
ležence opozorili, kaj vse mora biti pri hiši končano, preden 
se lahko lotijo sanacije fasade – od strehe in kleparskih del, 
vgradnje stavbnega pohištva, tlakov, ometov in sten do vseh 
inštalacij. Predstavili smo osnovno sestavo fasade, zakaj so 
koristne vzdolžne letve in špaletni profili ter na katerih objek-
tih je primerno uporabljati mineralne in akrilne, na katerih pa 
silikonske ali silikatne omete, ter nanizali vrsto koristnih na-
svetov: kako izbirati barvo fasade in urediti odvodnjavanje ob 
hiši, kako reševati kondenzacijo zaradi vlage, kako narediti di-
letacije zaradi raztezkov ali skrčkov ometov ter izvesti sidranje, 
nenazadnje pa tudi, kako koristiti nepovratna sredstva iz eko 
skladov za izvedbo te investicije. 

Predstavniki Skupine JUB in Miša Hrovat, direktorica agencije 
MAGA, d.o.o.

Po besedah slavnostnega govornika Marka Ručigaja, člana 
uprave Mladinska knjiga Založba, izbor poteka v okviru širše 
evropske potrošniške raziskave, ki jo v 16 evropskih državah 
izvajajo že 11. leto zapored in jo organizira Reader' Digest. 
Slovenci smo se temu izboru pridružili pred 5 leti. Ob tej pri-
ložnosti je gospod Ručigaj čestital vsem nagrajencem in dejal: 
»Ta priznanja bodo v teh zahtevnih gospodarskih razmerah 

dodatna motivacija, hkrati pa tudi pomoč pri nadgradnji in 
poglabljanju odnosov s kupci, uporabniki storitev in proizvo-
dov. Prav medsebojno zaupanje med različnimi deležniki v 
osnovnem procesu je tisto, kar je osnova vsakega modrega 
dolgoročnega poslovnega razmišljanja, ki postavlja tudi te-
melje za poslovno uspešnost. Nagrajenci dobijo pravico do 
uporabe logotipa Reader's Digest Trusted Brand, ki je zaupa-
nja vredna blagovna znamka, priznana tako v Evropi kot v Slo-
veniji. Mnogi so to pravico že v preteklosti izkoristili, verjamem 
pa, da bodo z njim tudi v prihodnje podprli svoje promocijske 
in prodajne aktivnosti ter kampanje, s tem pa dodali majhen 
kamenček v mozaik svojega poslovnega uspeha. Čestitke 
vsem nagrajencem, predvsem pa tistim, ki so v ostri konku-
renci uspeli na lestvici zaupanja ostati že peto leto zapored.« 

Nagrado v kategoriji Barve za dom je za JUB, d.d., in blagovno 
znamko Jupol prevzel Sašo Kokalj, ob njem Iztok Sila, direktor 
marketinga in odnosov z javnostmi pri Mladinski knjigi (levo), in 
Danijel Škraba, vodja Reader's Digesta za Slovenijo (desno).

Melita Kette Čadež,  
vodja tržnega komuniciranja

Delavnice in predavanja bomo nadaljevali v oktobru, termini 
pa bodo objavljeni na www.jub.eu. Vabimo vse, da izkoristite 
ponujene priložnosti in se brezplačno posvetujete z JUB-ovi-
mi strokovnjaki in arhitekti.

Albina Močilnikar,  
vodja JUB Design Studia
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Čarobni dan je prireditev, ki so jo v družbi Ne-
tvizija zasnovali kot družabno-humanitarni 
dogodek in ga izvajajo štirikrat letno. Name-
njen je družinam, ki želijo aktivno preživeti 
svoj prosti čas v naravi, zato ga organizirajo v 
eni od zanimivih domačih turističnih destina-
cij. S humanitarnostjo, ki temelji na družbeni 
odgovornosti, lahko kar 400 otrokom iz soci-
alno šibkejšega okolja zagotovijo obiskovanje 
brezplačnih obšolskih aktivnosti, pri čemer se 
tesno povezujejo s svojimi pokrovitelji, ki se na 
dogodkih tekom leta lahko predstavijo več kot 
50.000 obiskovalcem. Družba JuB, ki je v letu 
2010 sodelovala na treh Čarobnih dnevih, je po 
izboru komisije za »naj pokrovitelja« prejela 
priznanje za vzpodbujanje otroške domišljije 
in ustvarjalnosti na »najbarvitejši stojnici« v 

Nagrada za najbolj 
slikovite Jupol Junior 
delavnice na čarobnih 
dnevih

JuB je že tradicionalen razstavljavec na sejmu 
mOS v Celju. Letos bo sejem potekal od 7. do 
14. septembra.

Tudi tokrat se bomo predstavili s celovito ponudbo izdelkov. 
Posebno pozornost bomo namenili fasadnim sistemom, de-
korativni obdelavi notranjih površin, zunanjim barvam in 
ometom. 

Na sejemskem prostoru bomo izpostavili zanimive in pouč-
ne demonstracije dekorativnih tehnik z izdelki pod blagovno 
znamko Jub decor. Jubovi demonstratorji vas bodo naučili 
pravilnega nanašanja barv in izdelkov za dekorativno obde-
lavo prostorov, nalepk in šablon linije Jub decor, predvsem 
Marmorina, Artcolorja in Jubosil Antika. 

Za vse tehnične informacije vam bodo na voljo strokovnjaki iz 
tehnično-informativne službe JUB.

Vljudno vabljeni v Celje, kjer nas najdete v hali L na raz-
stavnem prostoru št. 34.

Sejem MOS 2011

Sporočilo letošnje Slovenske 
marketinške konference
Na letošnji 16. Slovenski marketinški konferenci je bilo v ospredju sporočilo o odgovornem ravna-
nju trženja za dobiček in rast podjetja kot odziv na spremenjene razmere na trgu. JuB se je pred-
stavil z blagovno znamko Jupol, ki je naša najpomembnejša blagovna znamka. Nastopa na več kot 
20 trgih, od katerih so najpomembnejši trgi države nekdanje Jugoslavije, ki predstavljajo več kot 
75-odstotni delež prodaje. 

Eden večjih izzivov Skupine JUB pri trženju blagovne znamke 
Jupol je najti pravo mero med standardizacijo in adaptacijo 
na različnih trgih. Časi množične prodaje in enotnega trženja 
so mimo, trženje med posameznimi trgi se razlikuje. Različ-
nost v pristopu je povezana z različnimi tekmeci, navadami 
in potrebami kupcev. Ob tem so največje razlike, ki zahteva-
jo prilagajanje celotnega trženjskega spleta, še v razvitosti in 
dostopnosti prodajnih poti ter cenovnem umeščanju. Z Jupo-
lom nastopamo tako na porabniškem kot tudi medorganiza-
cijskem trgu, čemur moramo prilagajati celoten trženjski splet 
s komunikacijo, dizajnom in ceno. 

Za uspeh v mednarodnem prostoru je najpomembnejši tim 
zaposlenih, ki so vključeni v odločitve strateškega upravljanja 
blagovne znamke. Ti morajo biti kompetentni, samoiniciativ-
ni, pošteni, kultura zmage pa je pri tem odločilna. Sodelavci, ki 
krojijo usodo znamke, si morajo želeti nadpovprečnih rezulta-
tov in uspeha. Razumeti morajo svoj vpliv na prihodke, stroške 
in dobičkonosnost. Blagovna znamka pa mora imeti določene 
merljive cilje, strategijo krovno in po trgih ter pravila, ki dolo-
čajo okvire, v katerih se lahko hitro sprejemajo odločitve na 
operativni ravni.

Najpomembnejše merilo uspeha blagovne znamke JUPOL so 
njeni zadovoljni kupci. 

Anja Cipot Pustatičnik, 
 direktorica trženja Skupine JUB

Mare Tepina, vodja trženjskih storitev

aktualno
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okviru prireditve Čarobni dan 2010. Prireditve-
ni prostor družbe JuB je bil obenem tudi med 
najbolj obiskanimi.

Barbara Novak, direktorica družbe Netvizija, d.o.o., je 4. aprila 
družbi JUB tako podelila častno priznanje, ki ga je v imenu 
družbe prevzela Vojka Kos, direktorica področja trženja, in ob 
tej priložnosti dejala: »Veselimo se pridobitve tega častnega 
priznanja. JUB že vrsto let sodeluje v družbeno odgovornih 
akcijah, ki imajo dober in plemenit namen. Radi podpiramo 
vse tiste humanitarne iniciative, s katerimi pomagamo tistim, 
ki so pomoči najbolj potrebni. Mednje štejemo zlasti javne 
ustanove, kot so šole, vrtci in  bolnišnice, podpiramo pa tudi 
lokalne skupnosti in posameznike, ki so naše »barvite« pomo-
či zelo veseli. Preko tovrstnih prireditev kot je Čarobni dan se 
približujemo najmlajšim, še posebej ker je dogodek zanje tudi 
zabavna in športna manifestacija. Naš Bojan je še posebna 
atrakcija, saj ga dobro poznajo iz risanke, kjer otrokom vedno 
ponuja pravo rešitev – dan si lahko pobarvaš tako, da bo lep in 
prijazen … In to je naš moto in usmeritev tudi za prihodnost.«

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja
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AKRINOL FLEX
fleksibilno lepilo za keramiko

KULIRPLAST 2,0 mm
Novi odtenki

AKRINOL FLEx je večnamensko gradbeno lepi-
lo s podaljšanim odprtim časom za notranjo in 
zunanjo uporabo, izdelano na osnovi cementa 
in polimernih veziv. Primerno je za lepljenje 
keramičnih ploščic, klinkerja, steklenega in 
drugih mozaikov na vse vrste zidnih površin 
(fini apneni, apnenocementni, mavčni in ce-
mentni ometi, mavčnokartonske in vlakneno-
cementne plošče, porobeton, vodoodbojne 
iverice ipd.) in talne površine (beton, cementni 
estrihi).

Lepilo odlikuje povečana fleksibilnost, zato ga lahko uporabi-
mo predvsem za lepljenje keramike na površinah, ki so izpo-
stavljene visokim temperaturnim ali ostalim obremenitvam. 
Uporablja se za lepljenje talne keramike na terasah, balkonih, 
zunanjih stopniščih, v objektih s talnim gretjem, za lepljenje 
nove keramike na stare keramične obloge pa tudi za lepljenje 
talne keramike v bazenih. Poleg fleksibilnosti lepilo odlikuje 
podaljšan odprti čas nanesenega lepila, ki je v normalnih po-
gojih daljši od 30 minut. Po zahtevah standarda SIST EN 12004 
se lepilo uvršča med izboljšano cementno lepilo z zmanj-
šanim zdrsom in s podaljšanim odprtim časom – C2TE. Po 
zahtevah standarda SIST EN 12002 pa med lepila s povečano 
deformabilnostjo oziroma fleksibilnostjo – S1.

Lastnosti lepila  
AKRINOL FLEx
•     podaljšan odprti čas 

(> 30 min),
•     fleksibilno lepilo,
•     dobra temperaturna 

obstojnost (od -40 ºC  
do + 70 ºC)

•     C2TE S1,
•     za lepljenje na talno 

gretje,
•     za lepljenje nove 

keramike na staro.

Miha Gašperšič, 
produktni vodja

Za dekorativno zaščito podzidkov ali bolj obre-
menjenih notranjih zidnih površin vam pred-
stavljamo štiri nove odtenke marmornatega 
akrilnega ometa KuLIRPLAST 2,0 mm. Zaradi 
modnih smernic in potrebe po vse več različ-
nih kombinacijah smo obstoječim šestnajstim 
dodali odtenke 510, 515, 565 in 570. Navedeni 
odtenki so tudi v granulaciji 3.0.

predstavljamo izdelke

KULIRPLAST 2,0 mm, 
odtenek 510

KULIRPLAST 2,0 mm, 
odtenek 515

KULIRPLAST 2,0 mm, 
odtenek 565

KULIRPLAST 2,0 mm, 
odtenek 570

Miha Gašperšič, produktni vodja

aktualno

Pridobitev okoljske marjetice
Podjetje JuB je v mesecu juliju za notranjo zi-
dno barvo Jupol Junior kot prvo v panogi v Slo-
veniji pridobilo okoljsko marjetico, na kar smo 
zelo ponosni. Okoljska marjetica je namreč 
znak Evropske unije za varstvo okolja in zago-
tavlja, da imajo izdelki v primerjavi z istovrstni-
mi na trgu manjše negativne vplive na okolje.  
 
Okoljska odličnost proizvodov in storitev se na ravni Evropske 
unije izkazuje z izpolnjevanjem visokih okoljskih standardov 
in meril glede uporabnosti. Z okoljsko marjetico tako proi-
zvajalci, trgovci kot ponudniki storitev dokazujejo doseganje 
najvišjih standardov v odnosu do okolja in pomagajo osve-
ščati potrošnika ter s tem olajšati izbiro ob nakupu. Evropski 
potrošniki ji iz dneva v dan bolj zaupajo, saj zagotavlja visok 
nivo kvalitete izdelka oz. storitve. 

Okoljsko marjetico v Sloveniji podeljuje ARSO (Agencija Repu-
blike Slovenije za okolje) pod pogoji določenimi s predpisi EU. 
ARSO je prav tako odgovoren za preverjanje ustreznosti de-
lovanja oz. proizvodnje izdelkov, kot tudi vse dokumentacije 
povezane s temi postopki.

Notranja barva Jupol Junior se odlikuje po tem, da je okolju in 
uporabniku prijazna pralna barva, ki je namenjena predvsem 
za dekorativno obdelavo sten v otroških sobah, igralnicah in 
učilnicah. Primerna je zlasti za poživitev prostorov v živahnih 
odtenkih in omogoča hitra obnovitvena barvanja zidnih in 
stropnih površin.

Simona Sojar, produktni vodja
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Bojanov svet je tako barvit, kot je bujna njegova domišljija. 
Naj bo takšen tudi svet vašega malčka. Otroško sobo odenite 
v barvo, ki bo vzbujala dobro razpoloženje. Enostavno: izberite 
vrhunsko, zdravju prijazno notranjo barvo Jupol Junior, ki je 
pridobila okoljsko marjetico. 
S katerimkoli od šestih odtenkov – rumenim, oranžnim, 
zelenim, roza, modrim in vijoličnim – boste svojemu otroku 
zagotovili igrivo okolje ter tako pripomogli k ustvarjalnemu in 
veselemu otroštvu. Z dekorativnimi bordurami in nalepkami 
Jub Decor pa boste sobo dodatno popestrili.
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Barvni trendi

barve spremenijo dom

Harmonične barvne kombinacije, ki jih najdemo v naravi, nam dajejo občutek ugodja in svobode. 
Največjo dovršenost pri opremljanju svojega doma lahko dosežemo le s posnemanjem prefinje-
nih barvnih kombinacij, oblik in tekstur, ki jih najdemo v naravi. Zato naj bo narava z vsemi svoji-
mi sestavinami in procesi zgled vsem, ki želijo v svojem domu ustvariti udobje in toplino. 
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Izberite paleto toplih zemeljskih barv v kombinaciji z ognjeno 
rdečo in pričarajte tople jesenske žarke zahajajočega sonca v 
svojem domu. Stene pobarvajte v moderni barvi cappuccina, 
dodajte pohištvo v temno rjavi barvi, dekorativni dodatki, kot 
so blazine, zavese ali cvetje, pa naj z ognjeno rdečim odten-
kom dajo piko na i.

Tam, kjer sonce zahaja 

mediTeran počiva 

Barvna paleta tople vijoličaste barve v kombinaciji z umazano 
lila in zamolklo marelično je kombinacija za vse, ki jih navdi-
huje aromatična mediteranska idila. S kančkom domišljije se 
lahko obdate z neskončnimi planjavami opojne sivke kar v 
svoji dnevni sobi.

Nastja Iskra, arhitektka svetovalka
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strokovnjak svetuje / interier

Predstavitev 
dekorativne tehnike 
MARMORIN VERSUS
S tehniko marmorin VERSuS (latinski izraz za 
»brazdo«) dosežemo atraktiven videz žlahtne 
površine, po kateri so enakomerno razporeje-
ne vzdolžne (prečne) brazde, ki so popolnjene 
z JuB decor marmorinom ali z JuB decor Glamo-
urjem. Izgled lahko primerjamo tudi z videzom 
skorje lesa ali patine časa na lesenih površinah, 
ki nastane zaradi vremenskih vplivov (primor-
ske polknice, lesena vrata …).

priprava podlage

1.  Predbarvanje. Podlaga mora biti suha, čvrsta, brez madežev 
olj in podobnih nečistoč. Zagotovimo potrebno barvno egal-
nost površine, po potrebi predbarvamo, da dobimo enovit 
barvni ton podlage. Uporabimo belo barvo, saj je odtenek 
izravnalnih mas bel. Če ne zagotovimo barvne enovitosti 
podlage pred nanosom Marmorina, lahko na mestih tanjšega 
nanosa Marmorina preseva odtenek podlage. 

1.  Nanos Marmorina z nerjavečo gladilko. Debe-
lina nanosa ~2–3 mm. To izvede prvi pleskarski 
mojster. Širina nanosa naj bo približno 0,5 teko-
čega metra ali toliko, kolikor lahko drugi mojster 
obdela, preden Marmorin »potegne« v podla-
go in začne gostiti ali tvoriti površinsko kožo. 

orodje
• dekorativna ščetka • nerjaveča zaobljena gladilka
• valjček • nerjaveča lopatica
• čopič •  sintetična tkanina – polipropilen

maTerial
• JUB decor Marmorin  • Jupol Gold
• JUB decor Glamour • Akrilna emulzija
•  JUB decor Marmorin  • Jubolin kit (P25, P50) 
   emulzija

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

3.  Brušenje površine, odprašitev delcev s sesanjem ali fino 
metlico.

4.  Impregnacija z Akrilno emulzijo (1:1), nanos z valjčkom, bri-
zganje ni potrebno.

2.  Izdelava strukture Marmorina, oblikuje jo 
drugi mojster. Orodje je dekorativna ščetka. 
Začnemo na skrajnem levem robu in nadalju-
jemo v smeri prvotnega nanosa. Dekorativno 
ščetko vlečemo po površini v želeni smeri s 
prekrivanjem med potegi (vzdolžno ali prečno). 
Poteg naj bo od začetka do konca zaključen 
enkratno. Ko se Marmorin nabere med plastič-
nimi ščetinami, te očistimo z vodo in osušimo. 
Delovanje obeh mojstrov mora biti simultano 
in predvsem časovno usklajeno. 

3.  Premaz JUB decor Glamour. Nanos Glamourja s 
čopičem vzdolžno v smeri prvotnega nanosa. Z 
gladilko pogladimo izstopajoče rasti nanosa, ko 
je Glamour še moker. Kot med gladilko in površi-
no naj bo nad 45º, trenje pa veliko na izbočenih 
delih Marmorina. Med glajenjem dobi površina, 
ki izstopa, izrazito temnejši ton nianse, selektivni 
občutek globine in kontrast med poliranim le-
skom in svetlečo površino v vdolbinah. Namesto 
Glamourja lahko uporabimo tudi ustrezen odte-
nek Marmorina, ki ga nanesemo z gladilko. 

Matjaž Levičnik, tehnik, TRC JUB, d.o.o.

posTopek izdelave
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Dekorativni ometi v toplotnoizolacijskem 
sistemu 
Izbira dekorativnega ometa oziroma zaključ-
nega sloja na fasadi je pomemben korak, ko 
določamo komponente fasadnega sistema. 
Ta ščiti fasado pred škodljivimi vplivi iz okolja 
(močenje s padavinsko vodo, svetlobne obre-
menitve, še posebej uV-del svetlobnega spek-
tra, kemijska agresija zaradi onesnaženosti 
zraka idr.), s svojo barvo in strukturo pa objek-
tu zagotavlja tudi ustrezno estetsko podobo.

strokovnjak svetuje / eksterier

Dekorativni omet mora dolgotrajno kljubovati vremenskim 
vplivom in s tem zagotavljati trajnost fasadnega sistema. La-
stnosti zaključnih slojev se razlikujejo glede na vsebujoč tip 
veziva. JUB ima dekorativne omete na silikonski, akrilni, silika-
tni in mineralni osnovi.

Silikonski ometi omogočajo najboljšo zaščito zaradi izjemno 
visoke hidrofobnosti in dobre elastičnosti, ki dajeta ometu niz-
ko navzemanje padavinske vode, nizko navzemanje umazani-
je, dobro mehansko odpornost in dobro odpornost na tem-
peraturna nihanja. Akrilni ometi poleg dobre zaščite zaradi 
hidrofobnosti in elastičnosti nudijo še široko paleto barvnih 
odtenkov. Silikatne in mineralne omete odlikujeta predvsem 
visoka paroprepustnost, zaradi nizkega deleža organskih sno-
vi pa tudi visoka požarna odpornost.

vodovpojnosT in paroprepusTnosT  
dekoraTivnega omeTa

Dobro vodoodbojni dekorativni ometi, ki jih odlikuje nizko 
navzemanje vode, učinkovito preprečujejo namakanje osnov-
nega ometa in izolacijske obloge s padavinsko vodo, kar fasa-
dnemu toplotnoizolacijskemu sistemu zagotavlja najmanjše 
možne zmrzlinske poškodbe (pokažejo se predvsem v obliki 
razpok, odpadanja dekorativnega ometa ipd.), posledično pa 
dolgo življenjsko dobo.

Vsi dekorativni ometi so v sklopu sistemov Jubizol preiskani 
po smernicah ETAG004.

Mineralni in silikatni dekorativni ometi so po pravilu precej 
bolj vodovpojni od silikonskih in akrilnih. V JUB-u smo z ustre-
zno količino hidrofobnih snovi te razlike zmanjšali do te mere, 
da so glede navzemanja vode vsi dekorativni ometi razvrščeni 
v Razred III., po EN 1062-3. 

Δ Primer :
Omet je po kapilarni vodovpojnosti v razredu III., kadar vzorec 
ometa, nanesen na površini 1 m², po potopitvi v vodo za 24 ur 
vpije manj kot 0,1 kg vode. 

Silikonski ometi so po dejanskih meritvah vsaj desetkrat bolj 
vodoodbojni od mineralnih in silikatnih. Zaradi staranja mate-
riala se ometom vodovpojnost sčasoma veča, zato so s tega 
vidika akrilni –predvsem pa silikonski – ometi v veliki predno-
sti pred ostalimi.

Razredi kapilarne vodovpojnosti po EN 1062-3  

Vodoodbojnost pri dekorativnih ometih je pomembna pred-
vsem zato, da voda čim hitreje odteče s fasadne površine, s 
čimer preprečimo možnost zamakanja in poškodb materialov 
v fasadnem sistemu ter tudi nastanek alg in plesni na fasadni 
površini.

Bolj vodoodbojnih (močneje hidrofobiranih) dekorativnih 
ometov se prah in druga umazanija manj oprijemljeta in se 
z njihove površine zaradi specifičnega načina odtekanja vode 
ob dežju v dobršni meri spereta.

Paroprepustnost pri izbiri dekorativnih ometov za zaščito 
kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov v večini 
primerov ni odločujoč kriterij, saj nebistveno prispeva k tako 
pogosto izpostavljanemu »dihanju« objektov.

Tako kot vodoodbojnost je tudi paroprepustnost v največji 
meri odvisna od v dekorativnem ometu uporabljenega veziva 
– mineralni in silikatni dekorativni ometi so dobro, silikonski in 
akrilni pa nekoliko manj paroprepustni. Razlike med različnimi 
dekorativnimi ometi so v tem pogledu vendarle tako majh-
ne, da lahko z le nekaj izjemami praktično vse vgradimo kot 
zaključne sloje tudi v kontaktne fasadne toplotnoizolacijske 
sisteme, za katere je iz kakršnih koli razlogov zahtevana kar se 
da visoka oziroma največja možna paroprepustnost.

Prikaz razmerja med vodoodbojnostjo in paroprepustnostjo posameznih vrst 
dekorativnih ometov. 

Aleš Kovač, produktni vodjaSilikonski ometi so med vsemi najmanj vodovpojni.  

jumix

Metamerizem in 
osvetlitev
»Kaj je barva? Nobeno telo samo po sebi nima 
barve. Vemo, da tudi najbolj živahno obarvana 
telesa, če jih osamimo v popolnI temi, nimajo 
barve. Če je torej barva telesa odvisna od sve-
tlobe, mora biti barva lastnost svetlobe. 
In tudi je.«

Paul Outerbridge, fotograf (1896–1958) 

Da bi pojav metamerizma, ki je vsekakor bolj zanimiv kot 
njegovo zapleteno ime, lažje razumeli, se moramo najprej se-
znaniti z osnovami barv in svetlobe. Barva je osebno, čutno 
doživetje, ki ga v možganih sproži v oko vpadla svetloba. Iz 
tega sledi, da je zaznava barve zahtevno dogajanje, v katerem 
sodelujejo svetloba, objekt, oko in možgani. 

V tem članku se bomo omejili le na različne izvore svetlobe, 
njeno barvno temperaturo in vpliv svetlobe na zaznavo barv. 
Izvorov svetlobe je namreč več: glavni naravni vir je sonce, v 
bistveno manjšem obsegu pa ogenj/plamen, blisk strele itd. 
Noč si praviloma svetlimo z umetnimi svetlobnimi viri, ki jih v 
grobem lahko delimo na žarnice in sijalke. 

Med žarnice prištevamo dobro znane »klasične« žarnice in ha-
logenske žarnice, pri sijalkah pa svetloba nastaja s sevanjem 
svetlobe po principu razelektritve, podobno kot pri blisku 
strele ob nevihti. Med njih prištevamo fluorescenčne in varčne 
sijalke ter metalhalogenidne, živosrebrove in natrijeve sijalke.

Vedno bolj se uveljavljajo tudi LED svetila, ki pa kljub vsemu 
za zdaj še niso množično uporabljana za vse vrste osvetlitev.

Osnovni lastnosti posameznih žarnic oz. sijalk so:
• svetlobni izkoristek (lm/W), 
• barvna temperatura svetlobe (Kelvin oz. K), 
• in faktor barvne razpoznavnosti (od 0 do 100).

Večina potrošnikov se ob nakupu žarnice ali sijalke ne ukvarja 
z njenimi lastnostmi, kot je npr. barvna temperatura svetlobe. 
Poudarja se le le varčevanje z energijo, torej se smernice na-
gibajo k varčnim sijalkam. Žal je barvna temperatura svetlobe 
nepravično spregledana, saj v veliki meri vpliva na to, kako 
bomo zaznavali naš bivalni prostor. Verjetno ste že opazili, kako 
drugače vaša spalnica deluje ob jutranjem sončnem vzhodu, 

Razred I.

visoko navzemanje vode

w
24

 ≥  0,5 kg/m2h0,5

Razred II.

srednje navzemanje vode

0,1 kg/m2h0,5 ≤ w
24

 <  0,5 kg/m2h0,5

Razred III.

nizko navzemanje vode

w
24

 <  0,1 kg/m2h0,5

RAZRED II.

RAZRED III.

SILIKONSKI ometi AKRILNI ometi SILIKATNI ometi MINERALNI ometi

Vodovpojnost ometa

SILIKONSKI ometi AKRILNI ometi SILIKATNI ometi MINERALNI ometi

Vodoodbojnost / Paroprepustnost ometa

vodoodbojnost ometa

paroprepustnost ometa
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opoldne in ob večernem sončnem zaho-
du. Razlike med različnimi vrstami žarnic 
ali sijalk so skoraj v enakem razponu.

Za primerjavo: klasična žarnica ima barv-
no temperaturo svetlobe 2000 K, fluore-
scentna sijalka 4000 K, LED sijalka pa kar 
6000 K. Če omenjene vrednosti primerja-
mo s svetlobami naravnega izvora, lahko 
izvlečemo primerjavo:

•  svetloba klasične žarnice je najbolj po-
dobna dopoldanski svetlobi, 

•  svetloba LED ali ksenon sijalke je najbolj 
podobna svetlobi neba brez oblakov,

•  svetloba najboljših fluorescentnih sijalk 
se približa svetlobi opoldanskega son-
ca, ki je med 4800 do 5300 K; zanimivo 
pri tem tipu sijalk je tudi to, da je njiho-
va barvna temperatura odvisna tudi od 
temperature prostora. 

Barvna temperatura svetlobe nam torej 
opiše barvo proizvedene svetlobe, ki se 
pri svetlobnih virih giba nekje med 2000 
K in 6500 K. Nižja ko je vrednost, bolj je 
svetloba tople oz. rumene barve. In obra-
tno, pri višjih vrednostih je barva svetlo-
be hladnejša, bolj bele oz. modrikaste 
barve. Takšna z visoko vrednostjo barvne 
temperature vse do 10.000 K je tudi na-
ravna oz. dnevna svetloba.

Ker vidimo, da je barvnih temperatur sve-
tlobe skoraj toliko, kolikor je opazovalcev, 
je bilo treba vire svetlobe standardizirati. 
Le na ta način je možno kjerkoli na svetu 
v nadzorovanih razmerah ocenjevati bar-
ve, barvne odtenke. Ena od standardizi-
ranih svetlob je tudi »Standard Illuminant 
D65«, ki se v Skupini JUB uporablja za 
standardizirano dnevno svetlobo z barv-
no temperaturo 6500 K. 

Sedaj torej vemo, kaj pomeni barvna 
temperatura in kako v povezavi z njo 
različno dojemamo barve. Da pa bi bilo 
dojemanje barv še bolj zanimivo, je za to 
poskrbel pojav metamerizma. Metame-
rizmov je več vrst. Izpostavljamo dve, ki 
v vsakdanjem življenju:

•  metamerizem vzorcev: pojav, kjer sta 
barvi dveh objektov v določenih raz-
merah oz. pri določeni svetlobi vizual-
no enaki, pri drugi svetlobi pa različni. 
Je najbolj pogosta oblika metameriz-
ma in jo je nemogoče popolnoma od-
praviti.

•  geometrijski metamerizem: identični 
vzorec barve optično deluje različno 
pod različnimi koti opazovanja, osvetli-
tve ali razdalje od opazovanega pred-
meta. Ta pojav tudi dokazuje, da ima-
mo ženske in moški različne poglede 
na isto stvar in jo drugače interpretira-
mo. Razlaga je logična: na splošno ve-
lja, da imamo ženske in moški različen 
razmak med zenicama in zaradi tega 
rahlo spremenjen kot stereoskopskega 
vida.

Uvodoma smo napisali, da je barva la-
stnost svetlobe. Upoštevajte to tudi pri 
izboru in nakupu barve za svoj dom. 
Metamerizem je zaradi uporabe kako-
vostnih pigmentov in njihove preudarne 
kombinatorike v JUB-ovih izdelkih sko-
rajda neopazen. Na izbor osvetlitve žal 
nimamo vpliva, kot ekološko usmerjeno 
podjetje pa vsekakor priporočamo upo-
rabo varčnih sijalk.

Miha Skvarč, produktni vodja

jumix

3: LED sijalka 3: LED sijalka

Trije interierji s tremi osvetlitvami (samo primeri!)

1: klasična žarnica 

1: klasična žarnica 

2: fluorescenčna sijalka 
2: fluorescenčna sijalka 



20 21

jub design studio

Barvni trendi oblikovanja fasad se letos giblje-
jo med sivimi, rjavimi, peščenimi in zelenkasti-
mi toni in črpajo v veliki meri navdih v naravi. 
Predstavljamo vam primer barvne študije sta-
novanjskega objekta v sodobnih odtenkih pa-
stelnih tonov. 

Odločili smo se za JUBIZOL PREMIUM fasado z zaključnim slo-
jem NANOXIL G, ki zagotavlja visoko vodoodbojnost fasadne 
površine, samočistilni učinek na fasadni površini, visoko od-
pornost proti učinkovanju dimnih plinov, UV-žarkov in drugih 
atmosferilij. Zaključni sloj vsebuje tudi sredstva proti okužbi z 
zidnimi algami in plesnimi. 

Prikazani so odtenki po JUB-ovi barvni karti: 
•   fasada: 1094, 1095

V prvem primeru je prikazana enobarvna pastelna olivno ze-
lena fasada. Členitev enobarvne fasade z lesenimi dodatki je 
dovolj za popestritev končnega videza. Rek »manj je več« se v 
takih primerih dostikrat izkaže kot najlepša rešitev.

Prikazani so odtenki po JUB-ovi barvni karti:  
•    fasada: 1474
 

V tretjem primeru je fasada zasnovana na sivkasto zelenih to-
nih, ki se barvno zelo dobro dopolnjujejo z obstoječo leseno 
oblogo. Za popestritev fasade smo prikazali nekaj vertikalnih 
posegov, ki se navezujejo na leseno oblogo.

Prikazani so odtenki po JUB-ovi barvni karti: 
•   fasada: 2452, 2453

Marko Vračar, 
 arhitekt svetovalec

V drugem primeru je fasada še dodatno členjena z vertikalni 
pasovi. Osnovna fasada je v svetlem pastelno rjavem odtenku, 
vertikalni pasovi pa so malo temnejši. Monokromatski barvni 
preskok med odtenkoma je minimalen, kar daje eleganten 
videz.

JUB Design Studio – izdelava barvne študije 

Začetno stanje MARLES HIŠE RIO

Predlog B

Predlog C

Predlog A

reportaža

JUB-ov piknik za poslovne partnerje 2011
Lanski nogometni turnir na pikniku poslovnih 
partnerjev je pustil nekaj neporavnanih raču-
nov med ekipami, zato ste mnogi komaj čakali 
na ponovitev piknika z namenom zmage v tur-
nirju. Tako smo tudi letos organizirali srečanje 
na RC Korant, na katerega smo povabili naše 
poslovne partnerje po vsej Sloveniji.

Kljub zanašanju na večletno vremensko statistiko in odločitvi 
za junij namesto maja nas je »napralo« tudi letos. Vendar slabo 
vreme ni bilo ovira za udeležbo vseh najbolj zvestih partner-
jev, njihovo dobro voljo kot tudi ne za oster boj vseh nogo-
metnih ekip.
Kmalu po enih popoldne so začeli prihajati prvi povabljenci. 
Pričakala sta jih dober divjačinski golaž in hladna pijača. Za 
ogrevanje so si številni privoščili dvoboj v ročnem nogometu, 
zračnem hokeju ali pikadu. Zmagovalni izbor med igralnimi 
avtomati pa je bil vsekakor boxer, saj so ga fantje pustili pri 
miru le med nastopom Mance Špik. Tako da nas je organi-
zatorje zelo zanimalo, kako bodo naslednji dan videti stene, 
prebeljene z levo roko?

Že ob treh smo začeli nogometni turnir, na katerega se je letos 
prijavilo kar 11 ekip! Nekateri so igrali za zabavo, drugi, da bi 
premagali JUB-ovce, tretji pa čisto zares! Vzdušje je bilo tako 
precej napeto, in končni rezultat:

1. mesto – ekipa Šalamun iz Šentilja pri Mariboru
2. mesto – ekipa Medvik iz Mengša
3. mesto – ekipa Cviček iz Krškega

Po končanih športnih aktivnostih se je prilegla ponudba mla-
dih ter simpatičnih točajk in izkušenih kuharjev. Zmagovalne 
ekipe je z medaljami in poljubčki nagradila Manca, ki je na ko-
lena spravila več kot za nogometno ekipo simpatičnih fantov 
iz štajerskega konca. 
Seveda so bili neizogibni tudi pogovori o stanju pri delih, ki 
jih nudijo slikopleskarji in fasaderji na slovenskem trgu. Po za-
ključku programa pa so se pogovori vrteli predvsem o vtisih 
in tudi o tem, kako je po vsakodnevnih obveznostih in delu 
nujno potrebno tudi razvedrilo. 
JUB-ovci menimo, da smo s piknikom ponovno dosegli, kar smo 
želeli, in da je organizacija v celoti uspela. Tako še polni vtisov z 
letošnjega piknika zbiramo ideje za naše prihodnje srečanje. 

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja
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ekologija

Embalaža in okolje

Čarobni dan  
v Volčjem potoku

posledično lahko povzroča težave pri njegovi vgradnji. Če so 
izdelki skladiščeni pri predpisanih pogojih, temna embalaža 
ne predstavlja težav, vendar v praksi na gradbiščih optimalnih 
skladiščnih pogojev pogosto ni moč zagotoviti. Za naše izdel-
ke torej izbiramo vedra, ki zagotavljajo kakovost izdelka, se re-
ciklirajo, omogočajo optimalen potek proizvodnega procesa 
in ne predstavljajo težav med transportom in skladiščenjem. 
Poleg naštetega so vedra tudi praktična in uporabna v vsak-
danjem življenju, v slehernem domu, saj so lahka in prijetnih 
oblik. 

Za izdelke v prahu uporabljamo vreče iz papirja oziroma sesta-
vljene vreče iz papirja in folije. Običajno so izdelane troslojno, 
saj morajo prenesti precejšno manipulacijo na poti do kupca. 
Kot transportna embalaža se uporabljajo lesene palete, kar-
tonske škatle, pregradni kartoni in ovijalne ter pokrivne folije 
iz PE. Lesene palete so vračljive, kar pomeni, da lahko isto pa-
leto uporabimo večkrat. Kupce stimuliramo k vračanju palet s 
plačilom »kavcije«. Če je mogoče, tudi surovine kupujemo na 
vračljivih evropaletah. 

Kakovost in prijaznost izdelkov, tako do uporabnika kot okolja, 
sta temeljni usmeritvi poslovne politike podjetja JUB. Pri načr-
tovanju ter uvajanju novih tehnologij in proizvodov stremimo 
k doseganju najvišjih zahtev za kakovost izdelkov, pri čemer 
upoštevamo načela varovanja okolja ter izbiramo surovine in 
materiale, ki v najmanjši meri obremenjujejo okolje in so do 
uporabnika prijazni. Skrb za čisto okolje je pomembno vodilo 
podjetja pri načrtovanju poslovanja, pri čemer stremimo k ne-
nehnemu izboljševanju v zadovoljstvo vse družbe. 

Vojka Kos, 
direktorica področja trženja JUB, d.o.o.

V JuB-u glede na široko ponudbo izdelkov za 
zaključna dela v gradbeništvu uporabljamo 
različne vrste embalaže. Pri njenem razvoju 
ima pomembno vlogo politika okolja, ki je se-
stavni del poslovne politike in organizacijske 
kulture podjetja. Okoljski standard ISO 14001, 
pridobljen v letu 2001, je močno pripomogel k 
dvigu ekološke zavesti pri vseh zaposlenih. 

V podjetju pri razvoju embalaže uporabljamo pristop Cradle-
to-cradle, saj ta zagotavlja manjšo obremenitev za okolje. Po-
zorni smo na vsako stopnjo v življenjskem ciklu izdelka: vho-
dne surovine vključno z embalažo, proizvodnja, distribucija, 
vgradnja, obnova ipd. Stremimo k temu, da so količine emba-
lažnega materiala, ki ga z izdelki pošljemo na trg, čim manjše 
in da je embalažne materiale moč predelati. S tem zmanjšu-
jemo stroške in hkrati zmanjšujemo onesnaževanje okolja. Za 
embalažo, ki jo damo na trg, skrbi družba za ravnanje z od-
padno embalažo Interseroh. Embalažo, ki ostaja na dvorišču 
podjetja, zbiramo ločeno in jo kasneje pošljemo v predelavo.

Za zidne barve, omete in druge disperzne/pastozne izdelke 
uporabljamo plastična vedra okrogle ter ovalne oblike različnih 
prostornin. Vedra so proizvedena iz polipropilena, materiala, ki 
ga je moč reciklirati in ki istočasno zagotavlja visoko kakovost 
končnega izdelka. Ena od zahtev je tudi dobro tesnjenje, saj se 
v nasprotnem primeru izdelek na površini suši, prav tako pa 
povzroča tudi težave pri niansiranju na niansirni postaji JUMIX. 
V večini primerov izbiramo svetlejšo embalažo, še posebej za 
izdelke, ki se pojavljajo na gradbiščih. Temna embalaža lahko 
pri daljši neposredni izpostavitvi sončnim žarkom predvsem 
v poletnih mesecih povzroči pretirano segrevanje izdelka, kar 

Tudi letos je naše podjetje sodelovalo na Ča-
robnem dnevu v Volčjem Potoku.

Arboretum Volčji Potok se je za en dan prelevil v čarobno pri-
zorišče in čisto pravo pravljično mesto, v katerem so se starši 
nostalgično spominjali svojih otroških dni, malčki pa so uživali 
s svojimi pravljičnimi junaki, med katerimi je največ pozorno-
sti pritegnil prav naš Bojan. 

Kot ponavadi smo na Čarobnem dnevu tudi tokrat organizirali 
Bojanovo slikarsko delavnico, ki je bila namenjena najmlajšim. 

jub in mladi

Na slikarski delavnici je Bojan otrokom pomagal ustvarjati pre-
čudovite male mojstrovine, na katerih je bil največkrat upo-
dobljen prav Bojan sam. Seveda pa nihče od otrok ni zamudil 
obveznega fotografiranja z Bojanom – še posebej zanimive so 
bile skupinske fotografije. 

Poskrbljeno je bilo tudi za pester glasbeni program in številne 
športne aktivnosti za vso družino.

Ker je Čarobni dan praznoval svoj drugi rojstni dan, je bilo še 
posebej praznično vzdušje, ki so nam ga med drugim pričarali 
čarodeji.   
  
Tudi na ta Čarobni dan bomo imeli prečudovit spomin, ki nas 
bo spominjal na enega od nepozabnih dni.

Jelka Slatinšek, vodja JUB Akademije
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V JuB Design Studiu smo za malčke vrtca urša 
iz Domžal pripravili prav poseben, barvno pra-
vljičen dan. 

Pravljičen dan v JUB-u

jub in mladi

Kako je mogoče staro, pusto in zanemarjeno 
škarpo spremeniti v barvito in do okolja pri-
jazno umetnost? Tokrat se je podviga lotila 
skupina likovnih umetnikov iz Krškega, ki na-
merava prenoviti nekaj najbolj estetsko pustih 
točk v svojem mestu. mednje sodi tudi prva 
poslikava škarpe v Zatonu, ki je bila davno 
nazaj zgrajena sočasno s savskih mostom. Na 
pobudo mladinskega centra Krško je projekt 
»ŠkarpART«, ki bo izboljšal estetiko tega lokal-
nega okolja, podprla tudi družba JuB, ki je eki-
pi umetnikov zagotovila vse potrebne barve za 
njeno poslikavo. 

Organizacijo projekta vodi Mladinski Center Krško, medtem ko 
so izvajalci projekta Uroš Srpčič, profesor likovne umetnosti, 
Andrej Levičar, profesor likovne umetnosti, Maja Ivanišin, aka-
demska restavratorka, ter pridruženi člani.

Poleg tega pri projektu sodelujejo tudi zunanji sodelavci: pri 
slikanju sodeluje Vladimir Leben, akademski slikar, sponzor 
in strokovni svetovalec za materiale in tehnologijo je Florjan  

JUB s podporo likovnim umetnikom  
v projektu »ŠkarpART« 

Vrtec Urša iz Domžal

Zaključek leta v vrtcu 
Dol 
Z veseljem smo se odzvali povabilu na priredi-
tev ob zaključku leta v vrtcu Dol pri Ljubljani, ki 
je potekala v začetku junija. 

Glavna atrakcija je bil naš Bojan, ki je najmlajšim pomagal pri 
barvanju ptičkov, izdelanih iz stiroporja. Za barvanje so upo-
rabili naše barve Junior in Trend. Pred tem so otroci skupaj z 
Bojanom mešali barve in iz treh osnovnih dobili celo paleto 
različnih odtenkov. 

Lekše, gradbenik in soboslikar, pri delnem čiščenju škarpe pa je 
pomagalo podjetje KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d.d.

»Veseli smo, da želijo pobudniki projekta »ŠkarpART« poživiti 
prostor in v svoje mesto vnesti novo energijo, harmonijo in 
estetsko vrednost,« je v podporo temu zanimivemu projektu 
povedal Marjan Krabonja, direktor področja prodaje v JUB-u, 
»hvalevredno pa je tudi prostovoljno sodelovanje likovnih 
ustvarjalcev, ki s svojimi svežimi idejami ne le bogatijo okolje, 
pač pa tudi kulturno ozaveščajo lokalno prebivalstvo.«

Uroš Srpčič, profesor likovne umetnosti in vodja izvajalcev 
projekta »Iz 'škarta' delamo 'art'«, je ob tem poudaril: »To je 
priložnost, da lokalne talente povežemo v iskanju nove per-
spektive, in hkrati poziv mestu Krško, da še bolj podpre in 
omogoči razvoj ustvarjalnosti vsem, ki smo tega sposobni 
in si tega želimo. Ukvarjati se z umetnostjo ni le sprejemanje 
utečene standardne kulturne ponudbe. Je iskra v nas, ki išče 
vedno nove poti, da nekaj ustvari.« 

Umetniki prostovoljci bodo svoje delo nadaljevali tudi v parkih, 
na zapuščenih zgradbah in drugih podobnih točkah v mestu. 

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja 

Naše delavnice se je udeležilo več kot 80 otrok, ki so bili nad 
dejavnostjo in Bojanom več kot navdušeni.

Poleg naših delavnic so se otroci zabavali še z obdelovanjem 
gline, igranjem tenisa in nogometa, najpogumnejši pa so se 
poskusili tudi v karateju. Za glasbeni del je skrbela godba na 
pihala. Otroci pa so bili še posebej očarani nad pripadniki Slo-
venske vojske, gasilci in taborniki.

Jelka Slatinšek, vodja JUB Akademije

Kako mešamo barve, kako naredimo oranžno barvo, kako ze-
leno in kako vijolično? 

Kako se barve med seboj prelivajo in tudi, zakaj so krokarji da-
nes črni, če so ponosno trdili, da njihov rod izhaja iz mavrice in 
so bili včasih mavrično pisani? 

Odgovore na vsa ta vprašanja in še marsikatero drobno do-
godivščino so v barvno pravljičnem dopoldnevu v salonu 
JUB Design Studia preverjali 5- in 6-letniki, ki so se s svoji-
mi vzgojiteljicami prijazno odzvali povabilu JUB-a k obisku 
njihovega novega razstavnega salona v Dolu pri Ljubljani. 
Oblečeni v prave »malarske majice« in s pravimi »malarskimi 
čepicami« so v družbi našega Bojana spoznavali prave sten-
ske barve – barve, s katerimi so pobarvane njihove sobe. 
Navdušeno so poprijeli vsak za svoj čopič in ustvarili vsak 
svojega popolnega mavričnega krokarja, ki jih bo skupaj s 
spominsko sliko z Bojanom zagotovo spominjal na čudovito 
preživet dan v JUB-u.

Albina Močilnikar, vodja JUB Design Studia
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Križanka

razvedrilo

Rešitve nagradne križanke pošljite na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, z 
dopisom "rešitev križanke" najkasneje do 30.10.2011. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Prva nagrada: 1 x Jupol Trend in 1 x Jupol Junior po vaši izbiri, druga nagrada: Jupol Gold 10 I niansa po 
vaši izbiri, tretja nagrada: Jupol Trend in valjček.

Nedelko Daniel, s.p., iz Gomilice se s svojo eki-
po ukvarja s slikopleskarskimi in fasaderskimi 
deli ter notranjimi in zunanjimi štukaterskimi 
deli. Njegove prednosti so osredotočenost na 
individualne stranke, kakovost dela in lojal-
nost samo eni blagovni znamki ter to, da nikoli 
ne išče svojih konkurenčnih prednosti v nizko-
cenovnih materialih slabše kakovosti. uporaba 
kakovostnih in zdravju neoporečnih izdelkov 
zanj pomeni konstanto in pri tem ne odstopa.  

Razlog, zakaj v tej izdaji JUB magazina predstavljamo fasader-
ja, slikopleskarja, obrtnika Daniela Nedelka, ni samo v tem, da 
letos praznuje 10-letnico obstoja svoje obrti, temveč pred-
vsem, ker mu dajemo priznanje za to, da že dolgih 10 let vgra-
juje JUBIZOL fasade. Pravi, da je bila prva stiroporna fasada, ki 
jo je vgradil, JUB–ova, in zadnja prav tako. Pa vse naslednje 
bodo tudi, zaključi. In seveda ne smemo pozabiti, da je bilo 
med prvo in zadnjo dvesto JUBIZOL fasad.

Daniela poznam že 10 let, vse od začetka njegove obrtne de-
javnosti. V teh desetih letih je Daniel ostal takšen, kot je bil – 
optimističen, podjeten in vedno na realnih tleh. Vedno ko sva 
se srečala, je bil v delovni obleki, nikoli ni pozabil, da obstoj in 
razvoj njegovega podjetja sloni na marljivosti in predanosti 
poklicu ter znanju in kakovosti, ki jih je pridobival na JUB-ovih 
seminarjih. Na svoji poti, ki jo je začrtal, je bilo veliko nevarno-

Nedelko Daniel, s.p. 

intervju

sti in izzivov, uspehov in tudi kakšen poraz je bil med njimi, 
pa vendar nikoli ni obupal. Zato danes, kljub krizi, ne govori 
o krčenju svoje dejavnosti, ampak o širitvi in novem zapo-
slovanju. Če je kdo boljši, nikoli ne išče izgovorov, ampak vidi 
vzrok pri sebi in si postavlja vprašanja: Kaj smo spregledali, kaj 
delamo narobe, kaj moramo pri svojem delu spremeniti? Ka-
tere kompetence nam manjkajo? Zaveda se, da brez dobrega 
poznavanja materialov in delovnih postopkov ni dobrega dela 
in dobre predstavitve pri stranki, saj so te dobro informirane 
in zahtevajo strokovne odgovore za rešitev svojih problemov. 
Zato venomer, ko ima čas, odpre JUB-ovo spletno stran in 
proučuje tehnične liste materialov in tehnologije dela. Kako-
vost dela in dober odnos s strankami je bistvenega pomena 
za vsakega podjetnika in tega se Daniel še predobro zaveda. 

Kje se Daniel vidi čez 10 let? Tega odgovora še sam ne ve, ve 
pa, da mora okrepiti svojo ekipo z mladimi sodelavci, zato bo 
letos v svoje vrste sprejel vajenca, prav tako pa se je letos nje-
gov sin vpisal na mariborsko srednjo gradbeno šolo – smer 
slikopleskarstvo.

Daniel, ponosni smo, da smo tudi mi v JUB-u del tvoje uspešne 
zgodbe, in želimo si, da bi ta tudi v prihodnje rasla skupaj z nami.

Iztok Kamenski, vodja prodajnega območja
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Vsem ljubiteljem estetike predstavljamo barvo Jupol Gold za 
dekorativno zaščito notranjih stenskih in stropnih površin. Krasita 
jo svilnato mat videz in možnost niansiranja v več kot 2.000 barvnih 
odtenkih na niansirnem sistemu JUMIX. Barva je zaradi izredne 
odpornosti primerna tudi za bolj obremenjene prostore. 
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