
 
 

 
Sporočilo za javnost  
 

Za čutni dotik neba v zavetju vašega doma  

Barva leta 2023 – nebesno modra JUB Freedom 520D 

Dol pri Ljubljani, 12. januarja 2023: Družba JUB že peto leto zapored predstavlja izbrano barvo leta, 

s katero napoveduje najnovejše modne barvne trende za oblikovanje ambientov v naših 

bivalnih prostorih. Z izborom tokrat izpostavlja še pomembnost recikliranja ter ponovne 

uporabe materialov in opreme, da bi tudi na ta način posamezniki ozaveščeno prispevali k 

varovanju našega modrega planeta. JUB-ova barva leta 2023 je nebesno modra Freedom 

520D (Sky Blue). 

Ljudje se v iskanju pristnosti nenehno vračamo k naravi, ki za nas predstavlja neskončen vir življenja 
in navdiha za prihodnost. Ko skušamo ujeti korak s časom, preplavljenim z milijoni informacij, nas ob 
nenehnem vsakodnevnem hitenju zaznamujeta otopelost in stres, ki ju nadvse radi utapljamo v 
potrošništvu. In čeprav se zavedamo prozornosti digitalnega sveta, ki se nam na trenutke zdi zelo 
resničen, ga znova in znova oživljamo z željo, da nam ponovno odpre pot v navidezno čustveno 
uteho. Zato ni presenetljivo, da v svojih domovih skušamo vzpostavljati močnejše vezi z naravo. V 
domu iščemo varno zavetje, kjer se lahko sprostimo, pozabimo na tesnobo, izčrpanost in dnevne 
napore ter svobodni uživamo v kakovostnem bivalnem okolju ter času s svojo družino.  

 



Odprimo svoje čute, navdih je povsod okoli nas 

V JUB-u nas je pri ustvarjanju in izbiri barve leta 2023 vodila želja 

ujeti elemente narave, s katerimi bomo lahko občutili veliko ugodje 

in pri tem na novo osmislili svoj dom. Da bi prebudili občutek 

neminljive svobode, ki nam pripada, smo za letošnjo barvo leta 

izbrali nebesno modro – JUB Freedom 520D.  

V času, ki ga preživimo v zaprtih prostorih, nam nebesno modra 

barva nudi občutek neskončne prožnosti in spontanosti, brez 

vsakršnih omejitev obuja našo svobodomiselnost, spodbuja našo 

inovativnost ter nam daje pridih lahkotnosti sobivanja z naravo. Z 

neštetimi možnostmi kombinacij z naravnimi in ponovno 

uporabljenimi materiali lahko z nebesno modro barvo JUB Freedom 

520D ustvarite moderne in sodobne interjerje, v katerih boste 

preprosto - uživali.  

S prepletanjem različnih modrih ali sorodnih, zlasti zelenih in turkiznih tonov s hladnega spektra 

barvne lestvice, lahko na vzorcih pohištva, stenskih tapetah ali v dekorativnih dodatkih, kot so zavese, 

preproge, blazine, keramika z retro vzorci in sobne rastline, v vašem ambientu dosežete pomirjujoč 

učinek in v njem prekinete zdolgočaseno monotonijo.  

  

 

Z dodajanjem dopolnjujočih toplejših tonov, kot so zlati, rumeni ter oranžni, boste v prostor vnesli 

več razgibanosti in dramatičnosti. Za to priporočamo kombinacije z robustnim lesom ter pletenimi 

teksturami ratana, matirano brušenimi kovinami toplih barvnih tonov, kot jih ponujata medenina in 

baker, ter izbiro tkanin ognjenih in sončnih odtenkov. 

  



Za brezčasen in svež videz prostora se lahko poigrate tudi z nežnimi kontrasti, ki jih tenkočutno 

plemenitijo bodisi beli ali pa zemeljski pastelni toni. V ambientu si lahko tako omislite belo pohištvo v 

kombinaciji z elementi iz naravnega lesa, kamna ali marmorja, preproge iz jute, dodatke v obliki 

aranžmajev s suhim cvetjem ter mehke pletene teksture v pastelnih tonih. Na novo ustvarjeni in 

uporabljeni naravni kosi dodajo vašemu prostoru bogastvo občutkov ter brezčasne kakovosti. 

  

Modra barva predstavlja vodni element, bistrino, čistost, prenovo in umirjenost, zato je primerna za stene v 

sobah, kjer se učimo, snujemo nove ideje ali načrtujemo prihodnost. Odlično se poda tudi v kopalniške 

ambiente. Nežne odtenke modre barve izberimo za otroško sobo, če želimo, da bo prostor umirjen in zračen. 

Modra barva spodbuja komunikacijo, zato je idealna izbira za skupne prostore. 

    

 

Narava nam daje življenje, ohranimo jo 

Za nas v JUB-u je ključno ustvarjanje prijetnega bivalnega prostora za trenutke, ki vam v življenju 
pomenijo največ. Z izdelki, za katere smo pridobili certifikat EU Ecolabel, ki upošteva celoten 
življenjski cikel izdelka (LCA) in zagotavlja zmanjšanje njegovega učinka na okolje, podpiramo 
trajnostni razvoj za naš planet – naš dom. Narava ni le vir navdiha, je življenje. Za vas smo jo ohranili v 
nebesno modri. 
 

  

 
 



Naš planet je naša prihodnost, skupaj lahko storimo veliko 

Z letošnjo barvo leta želimo v JUB-u opozoriti na pomembnost varovanja našega modrega planeta. 

Planet Zemlja ne pripada nam, pač pa njemu pripadamo vsi. Vse prevečkrat namerno ignoriramo 

dejstvo, da ga prekomerno izkoriščamo le zase ter pri tem uničujemo milijone živalskih in rastlinskih 

vrst, s katerimi si ga delimo. To, da dihamo čist zrak in imamo dostop do pitne vode, ni več 

samoumevno.  

   

 

K čistejšemu okolju mora s svojim spoštljivim ravnanjem do narave doprinesti vsak posameznik, saj 

smo zanj in za naravo odgovorni vsi. V JUB-u si zato prizadevamo uporabnike spodbujati k ponovni 

uporabi materialov, prenovi starega pohištva in ostale opreme v njihovem domu, kjer so jim lahko v 

pomoč tudi naši izdelki. Opozoriti vas želimo na možnost obnove rabljenih elementov v vašem domu, 

saj lahko marsikateri predmet, ki ga nameravate zavreči, z malo vaše kreativnosti ambientu doda 

povsem novo vsebino. Stvari lahko popravimo, obnovimo, recikliramo in ponovno uporabimo. Na tak 

način lahko doprinesemo, da bo naš skupni »dom« čistejši in prijaznejši za življenje. 

Skupaj lahko »restavriramo« naš modri planet. 

  

 

Več informacij o JUB-ovi barvi leta 2023: arhitektka Nastja Iskra, specialistka za oblikovanje prostora, 

M: 040 566 635, E: nastja.iskra@jub.eu 

Fotografije: arhiv JUB 

 

JUB iz Dola pri Ljubljani je s svojo 148-letno tradicijo najstarejši proizvajalec zidnih barv v Sloveniji. Na 

tržišču je prepoznaven kot ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih 

sistemov, ki z razvojem novih ter okolju prijaznih izdelkov in storitev stremi k energijsko varčnim in 

trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. JUB je kot sodobno in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje 

z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisoten na več kot tridesetih trgih v Evropi in v svetu. www.jub.si 

Odnosi z javnostmi za družbo JUB: Miša Hrovat, agencija Maga, M: 041 619 616, E: misa@maga.si  
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