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Aktualno:

JUB že 135 let med nami
Otvoritev novega Tehnološko  
raziskovalnega centra
Predstavljamo izdelke:

Predstavljamo  
JUBIZOL izolacijske sisteme
Barve spremenijo dom:

Polepšajmo dom z novimi šablonami
Ekologija:

V JUB-u skrbimo za ekološko zavest
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jub v regijiuvodnik

JUB je eno od najstarejših slovenskih podjetij. 
Iz obrata za mletje zemeljskih barv se je razvil v 
mednarodno uveljavljeno podjetje na področju 
proizvodnje barv in ometov. Tradicija, dolgo-
letne izkušnje in lastno znanje so botrovali raz-
voju v podjetje z visoko produktivno avtoma-
tizirano proizvodnjo, ki ga odlikujeta visoka 
stopnja okoljske in energetske ozaveščenosti 
ter lasten razvoj izdelkov.

Jub odpira nov 
Tehnološko  
raziskovalni center

Po napovedih strokovnjakov naj bi se razmere 
v gospodarstvu v letošnjem letu postopoma 
umirile. A to za JUB ne pomeni priložnosti za 
zimsko spanje. 

JUB letos praznuje zavidljivih 135 let poslovanja, s čimer se uvr-
šča med podjetja z dolgoletno tradicijo in znanjem. V teh letih 
smo prebrodili številne politične in gospodarske spremembe, 
po katerih smo postali le še močnejši in bolj izkušeni. 

Tako smo se tudi ob začetku zadnje, tokrat svetovne gospo-
darske krize odločili, da ne bomo omahovali, temveč jo bomo 
izkoristili sebi v prid. V letu 2009 smo zato povečali vlaganja v 
iskanje novih priložnosti, razvoj trga in notranjo racionalizacijo. 

Najpomembnejši rezultat naših vlaganj je nov Tehnološko 
raziskovalni center, ki je s skoraj 3.000 m2 uporabnih površin 
med najsodobnejšimi tovrstnimi centri v Evropi. Namenjen je 
razvoju in raziskavam na področju naprednih in inovativnih 
tehnologij ter zaključnih slojev v gradbeništvu kot tudi izo-
braževanju in praktičnemu usposabljanju uporabnikov naših 
izdelkov. Z njim JUB le še utrjuje svoj status podjetja, ki določa 
nove smernice na trgu.

Tudi sicer ostajamo aktivni na vseh področjih, zato v novo leto 
vstopamo s številnimi novostmi v ponudbi izdelkov in storitev, 
ki vam jih predstavljamo v tokratni številki. Svojo ponudbo smo 
letos že razširili z nekaj izdelki, namenjenimi bolj profesionalni 
uporabi, pa tudi z izdelki za končne kupce. Med njimi je vsekakor 
zanimiv širok nabor šablon JUB Decor za popestritev enobarv-
nih površin, katerih uporabo vam podrobneje predstavljamo 
v rubriki Strokovnjak svetuje. Poleg novih izdelkov vam pred-
stavljamo JUBIZOL fasadne sisteme, med katerimi vsak kupec 
zlahka najde tisto, kar mu je pri izbiri fasade najpomembnejše. 

Vse novosti v naši ponudbi vam bomo predstavili tudi na sej-
mu DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer nas 
lahko prvi teden v marcu najdete v dvorani C. Z našimi tehnič-
nimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem nudili tehnično po-
moč, bo na našem razstavnem prostoru ves čas tudi arhitekt 
svetovalec, ki vam bo s pomočjo JUB Design Studia svetoval 
pri izbiri najrazličnejših barvnih kombinacij.

V naših sedaj že stalnih rubrikah lahko v tej številki preberete 
reportaže o zaključenem natečaju Jupol 40, o tradicionalnem, 
tokrat že 11. tekmovanju slikopleskarjev in o novembrskem 
srečanju izvajalcev v Mariboru. Povsod je bilo sprva napeto 
z ravno pravšnjo mero tekmovalnosti, a kot se za dolgoletno 
partnerstvo spodobi, se je vedno končalo prijetno in z bese-
dami: »Tole pa moramo ponoviti!« 

V želji, da polepšamo dan še komu drugemu, smo bili ponov-
no aktivni tudi v dveh vrtcih. Otroci velik del časa preživijo v 
vrtcih, ki pa se nemalokrat soočajo s pomanjkanjem sredstev 
za obnovitvena in vzdrževalna dela. V JUB-u smo se zato od-
ločili, da vrtcem pomagamo pri obnovi infrastrukture z doni-
ranjem barv in tako tudi mi prispevamo k lepim spominom 
otrok na pisane trenutke med vrstniki. 

Naj uvodnik sklenemo preprosto s povabilom k branju. Če vas 
kakšen prispevek spodbudi h komentarju, nikar ne oklevajte. 
Veseli bomo vaših pripomb, priporočil ali pa zgolj mnenj. Piši-
te nam na jubmagazin@jub.si.

Vaš JUB

Letos praznujemo častitljiv jubilej, 135-letnico obstoja. Oble-
tnico bomo obeležili na prav poseben način, saj bomo odprli 
nov Tehnološko raziskovalni center, ki je zagotovo med najso-
dobnejšimi tovrstnimi centri v Evropi.

Tehnološko raziskovalni center s skoraj 3000 m2 uporabnih 
površin je v prvi vrsti namenjen izobraževanju in praktičnemu 
usposabljanju uporabnikov JUB-ovih izdelkov ter razvoju in 
raziskavam na področju naprednih in inovativnih tehnologij 
in zaključnih slojev v gradbeništvu. V centru je zaposlenih 35 
strokovnjakov, od tehnikov, inženirjev do magistrov in doktor-
jev s področja gradbeništva in naravoslovnih ved. 

Učni center, ki lahko naenkrat sprejme do 30 udeležencev, 
vključuje aplikativno učilnico s sistemom premičnih panojev, 
na katerih udeleženci s sodobno tehnološko opremo in pod 
nadzorom strokovnih inštruktorjev osvajajo znanje vgradnje 
JUB-ovih materialov. Za teoretična predavanja pa je na voljo 
sodobna multimedijska učilnica.

 Izjemen tehnološki dosežek je zagotovo raziskovalni fasadni 
poligon s 16 testnimi celicami na južni fasadi objekta. Poligon 
na vgrajenih sistemih omogoča on-line merjenje toplotnih 
tokov skozi testne površine, spremljanje napetostnih stanj ter 
spremljanje difuzije vodne pare in drugih gradbeno-fizikalnih 
parametrov. Na podlagi opazovanj in merjenj bo mogoče 
pravilno dimenzionirati posamezne sloje novih fasadnih sis-
temov, pritrdilnih in drugih elementov fasade, detajlov stiko-
vanja fasadnih sistemov z okenskimi in vratnimi okvirji ipd. Bo 
pa tudi osnova za razvoj povsem novih fasadnih sistemov, ki 
bodo imeli poleg izolativne in estetske funkcije aktivno vlogo 
pri zagotavljanju energetske učinkovitosti objekta kot celote.

 Specialne klimatske komore 
omogočajo izpostavo in študijo 
toplotnoizolacijskih sistemov po 
ETAG 004 ter simulacijo realnih in 
ekstremnih vremenskih pogojev 
pri vgradnji materialov. V komo-
rah je namreč mogoče vzdrževa-
ti in kontrolirano spreminjati naslednje pogoje: temperaturo 
zraka v razponu od –40 °C do +70 °C, relativno vlažnost zraka 
med 10 % in 95 %, omogočeni sta simulaciji sončnega obse-
vanja in obremenitve s padavinsko vodo, testne površine pa 
je mogoče izpostaviti zračnemu toku s hitrostjo do 30 km/h. 
V praksi to pomeni, da bomo lahko v istem dnevu izvedli in 
kontrolirali vgradnjo materiala pri najrazličnejših realnih vre-
menskih pogojih, ki se pojavljajo v vseh štirih letnih časih.

 Posebna atrakcija je demonstra-
cijska hiša na vrtljivem podnož-
ju, ki vsebuje vse elemente tipič-
ne stanovanjske hiše. Zgrajena 
je v obliki z ene strani odprtega 
dela dvoetažnega stanovanjske-
ga objekta. Opazovati jo je mo-
goče z vseh strani v pritličju in z galerije v prvem nadstropju, 
detajlno pa si je mogoče ogledati tudi njeno notranjost, saj 
se je po notranjem stopnišču mogoče povzpeti tudi v njeno 
prvo etažo.
Na njej bosta prikazani široka paleta naših izdelkov in pravilna 
vgradnja vseh zahtevnih detajlov, tako pri sanacijah objektov 
kot pri novogradnjah.

Na 1000 m2 se razprostirajo 
sodobno opremljeni razvojni 
laboratoriji. Projektirani so po 
najnovejših evropskih smernicah 
in nudijo kakovostne pogoje za 
razvoj inovativnih, ekoloških in 
energetsko učinkovitih materia-
lov. Razvojnim inženirjem je pri delu na voljo visoko tehnološka 
oprema s področja reologije, analitike, barvne metrike, študija 
vremenske obstojnosti, protikorozijske zaščite in druga.

Sama zgradba v svoji zasnovi sledi smernicam energetsko 
varčnih in ekološko ustreznih zgradb, saj se za ogrevanje in 
hlajenje prostorov uporablja toplotna črpalka, ki izkorišča 
energijo podtalnice, za ostale energetske potrebe pa bo 
skrbela fotonapetostna elektrarna, ki bo locirana na strehi 
objekta. Center tudi sam proizvaja demineralizirano vodo in 
ima lastno meteorološko postajo.

Bernarda Bardutzky,
direktorica Tehnološko raziskovalnega centra

Izdajatelj: JUB d.o.o. 
Glavni in odgovorni urednik: Vojka Kos 
Glavni tehnični urednik: Staša Marolt 
Vsebinski urednik: Staša Marolt
Kreativna zasnova: Tomaž Pilih
Tisk: Bograf d.o.o.
Naklada: 12.000 izvodov 
Oblikovanje in DTP: Imelda Ogilvy d.o.o. 
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
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JUB, ki velja za najstarejšega proizvajalca zid-
nih barv v Sloveniji, letos praznuje zavidljivih 
135 let obstoja, s čimer se lahko pohvali le malo 
podjetij v državi. Obletnica ima za JUB velik 
pomen, saj dokazuje, da so kupci že od samega 
začetka verjeli v kakovost izdelkov in ponujene 
rešitve, zaokrožuje pa jo za JUB pomemben  
dogodek – otvoritev novega Tehnološko razisk-
ovalnega centra, ki bo zagotovo utrdil vodilno 
vlogo podjetja na trgu danes in v tehnologiji 
jutrišnjega dne. 

Ob 135-letnici podjetja bodo svojo podobo začeli menjati tudi 
izdelki. Na trg prihajajo prvi pod krovno blagovno znamko JUB 
Professional in so namenjeni predvsem profesionalnim uporab-
nikom. Velika sporočilnost in elegantna oblikovna rešitev sta po-
membni lastnosti prenovljene podobe naših izdelkov, kar jih še 
bolj približuje uporabniku in utrjuje podobo podjetja na trgu.

Bogata zgodovina podjetja seže v daljno leto 1875, ko so v 
Dolu pri Ljubljani, kjer je še danes sedež podjetja, proizvedli 
prve količine mineralnih barv. Blagovna znamka JUB se je 
začela razvijati leta 1919, ko je tovarna prešla v roke delniške 
družbe Jugoslovenska industrija ulja i boja iz Zagreba s kratico 
JUB. Močan razvoj podjetja, ki se je začel po drugi svetovni 
vojni, je višek dosegel leta 1990 s kar 60-odstotnim tržnim de-
ležem v nekdanji Jugoslaviji na področju disperzijskih barv. V 
tem obdobju , natančneje leta 1969, se je rodil JUPOL, disper-
zijska barva, ki je postala najprepoznavnejša blagovna znam-
ka med zidnimi barvami na trgu. V lanskem letu je blagovna 
znamka JUPOL praznovala okroglih 40 let in raziskave so po-
kazale, da po njej seže kar sedem kupcev od desetih. S tem 
izdelkom, ki je že od vsega začetka tako po kakovosti kot po 

Jub že 135 let med nami

Jub na sejmih v letu 2010

ceni sledil najboljšim evropskim proizvajalcem, se je začel tudi 
strm vzpon podjetja. Z osamosvojitvijo Slovenije je JUB doži-
vel eno najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Zaradi izgube več 
kot polovice trga se je moral čez noč preusmeriti na razvite in 
konkurenčne evropske trge, postopoma pa se je vrnil tudi na 
tradicionalne trge. V času lastninskega preoblikovanja podje-
tij je JUB leta 1994 postal prva delniška družba po Zakonu o 
lastninjenju v Sloveniji. Z vidika obsega proizvodnje pomeni 
prelomnico leto 2004, saj je JUB to leto odprl tudi prvi lastni 
proizvodni obrat v tujini – v Šimanovcih pri Beogradu v Srbiji. 
JUB je danes izrazito mednarodno podjetje, ki izvaža svoje iz-
delke v več kakor 25 držav po Evropi in svetu. V lanskem letu 
je skupina JUB, ki jo sestavlja 11 podjetij v Sloveniji in Evropi, 
ustvarila dobrih 72 milijonov evrov čistih prihodkov od proda-
je, od tega kar 80 odstotkov izven Slovenije. 

Izziv za prihodnost podjetja JUB sta nadaljnja rast in razvoj, 
ki ju bomo dosegali z močno zavezanostjo celovitemu in 
nenehnemu razvoju inovativnih rešitev na ravni izdelkov in 
storitev, z ohranjanjem zadovoljstva naših kupcev, s partner-
skim sodelovanjem z najboljšimi dobavitelji ter z odgovornim 
ravnanjem do okolja in zaposlenih. Pri načrtovanju in uvaja-
nju novih tehnologij in proizvodov bomo tudi v prihodnje 
stremeli k doseganju najvišjih zahtev za kakovost izdelkov, pri 
čemer bomo upoštevali načela varovanja okolja ter izbirali su-
rovine in materiale, ki v najmanjši možni meri obremenjujejo 
okolje in ki so uporabniku prijazni. Z letos pridobljenimi novi-
mi zmožnostmi na področju raziskovanja je naš cilj še močne-
je poseči v tehnologijo prihodnosti v naši panogi predvsem 
v smeri sistemov energijsko varčnih rešitev v gradbeništvu 
in trajnostnih rešitev ter postati vodilen proizvajalec barv in 
ometov v jugovzhodni Evropi.
 

 Vojka Kos, direktorica področja trženja

JUB že več kot desetletje ohranja tradicijo predstavljanja svojih 
izdelkov na sejmih. Tudi letos se bomo na trgih, kjer smo pri-
sotni s svojimi izdelki, predstavili na sejmih različnega formata. 
Kljub pesimističnim napovedim v gospodarstvu verjamemo, 
da bomo obiskovalcem na sejmih ponudili prave rešitve. Ve-
liko pozornost bomo namenili materialom za vgradnjo toplo-

Ali ste vedeli …
•     da je bil JUB med prvimi v Evropi in prvi proizvajalec v Slo-

veniji, ki je za trženje toplotnoizolacijskih sistemov JUBIZOL 
pridobil evropsko tehnično soglasje?

•     da je najmočnejša blagovna znamka podjetja JUPOL v letu 
2009 praznovala že 40 let obstoja?

•     da je bila blagovna znamka JUPOL lansirana na trg teden 
dni prej, preden je prvi človek stopil na Luno?

•     da JUPOL velja za eno najmočnejših znamk notranjih barv 
v regiji in da po barvi JUPOL v Sloveniji seže sedem kupcev 
od desetih? 

•     da je blagovna znamka JUPOL v zadnjih dveh letih dvakrat 
zapored pridobila naziv »Trusted brand«, kar jo uvršča med 
znamke, ki v Sloveniji uživajo največje zaupanje kupcev?

•     da je JUB v letu 2008 pridobil naziv »Top transnacionalno 
podjetje«, ki je posebno priznanje podjetju za rast v med-
narodnem prostoru in je rezultat uspešnega procesa inter-
nacionalizacije? 

•     da je v enem letu prebarvanih z barvami JUB približno  
200 milijonov m2 sten?

•     da ima JUB že več desetletij male hidroelektrarne, s kate-
rimi zadosti skoraj četrtini potreb po elektriki v proizvodnji 
Videm in Dol? 

•     da je JUB v letu 2008 skupaj z občino Dol zgradil biološko 
čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda?

Daljno leto 1875, ko je bila na današnji lokaciji 
podjetja JUB izdelana prva količina mineralnih 
barv, so označili pomembni dogodki:
•     odkrit je bil galij, kemični element, ki ima v periodnem sis-

temu simbol Ga in atomsko število 31;
•     podpisana je bila Metrska konvencija v Parizu;
•     organizirana je bila prva dvoranska tekma hokeja na ledu v 

Montrealu v Kanadi;
•     rodile so se številne znane osebnosti, med njimi Edgar 

Wallace (angleški pisatelj), Walter Chrysler in Ferdinand 
Porsche (pionirja avtomobilizma), Thomas Mann (nemški 
pisatelj), Rainer Maria Rilke (avstrijski pesnik), Mileva Ma-
rić (prva žena Alberta Einsteina), Hans Christian Andersen 
(danski pisatelj).

Nova podoba embalaže

SEJMI v letu 2010 Država Kraj TERMIN SEJMA
sejem DOM Slovenija Ljubljana 2. 3. – 7. 3. 2010
sejem gradbeništva Makedonija Skopje 2. 3. – 6. 3. 2010
sejem Lakćskultura Madžarska Budimpešta 12. 3. – 14. 3. 2010
sejem Budexpo Ukrajina Lvov 16. 3. – 19. 3. 2010
sejem Estbuild Estonija Tallin 7. 4. – 10. 4. 2010
sejem gradbeništva Srbija Beograd 13. 4. – 17. 4. 2010 
sejem Resta Latvija Vilnius 14. 4. – 17. 4. 2010
sejem Construma Madžarska Budimpešta 14. 4. – 18. 4. 2010
sejem Expo Kos Kosovo Priština 5. 5. – 9. 5. 2010
sejem Konsutling v Kranojarsku Rusija Krasnojarsk 11. 5. – 14. 5. 2010
sejem v Sankt Peterburgu Rusija Sankt Peterburg 14. 5. – 17. 5. 2010
sejem v Irkutsku Rusija Irkutsk 19. 5. – 22. 5. 2010
sejem MOS Slovenija Celje začetek septembra 2010
sejem Expoediizia Italija Rim začetek novembra 2010

tnoizolacijskih sistemov, dekoraciji notranjih zidnih površin, 
vgradnji keramike, sanacijam in obnovam ter ne nazadnje 
tudi izdelkom za zaščito in negovanje lesenih in kovinskih po-
vršin. Vedno se trudimo ponuditi kupcem najboljše, zato vas 
vljudno vabimo na sejme, kjer se bomo predstavili s svojimi 
izdelki in storitvami.

BILO JE NEKOČ

VHOD V UPRAVNO STAVBO
(l. 1930)

KOLODROB
(l. 1928)

LESENO SKLADIŠČE SUROVIN
(podrto l. 1986)

MALOPRODAJA
(nekoč)

POGLED Z MOSTU
(l. 1952)

UPRAVNA STAVBA in garderobe
(l. 1930)

JEDILNICA
(l. 2000)

UPRAVNA STAVBA
(l. 2000)

PRODAJALNA
(l. 2000)

SKLADIŠČE SUROVIN
(l. 2000)

UPRAVNA STAVBA
(l. 2000)

POGLED Z MOSTU 
v ozadju PIP (l. 2000)

IN JE DANES – V DOLU
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Konec novembra se je končala nagradna akci-
ja, ki smo jo pripravili ob 40-letnici blagovne 
znamke JUPOL in smo jo objavili tudi v drugi 
številki JUB Magazina. Nagrade so bile mam-
ljive in naša pričakovanja o velikem številu pri-
jav so se uresničila.

Tako smo se 11. decembra zbrali pred JUB-om v Dolu, kjer smo 
zapolnili vsa mesta na avtobusu; 45 največjih slikopleskarskih 
mojstrov in 11 spremljevalcev. Z obilico prešerne volje ob pre-
mlevanju dogodkov prejšnjih let in ogledu zanimivih filmskih 
projekcij smo se ustavili na prvi postaji: v Šimanovcih, kjer se 
v industrijski coni, lučaj od srbskega glavnega mesta in dobro 
vidni z avtoceste, nahajajo moderna JUB-ova upravna stavba 
in proizvodni obrati. Po pozdravnem govoru direktorja podje-
tja smo si ogledali predstavitveni film, se sprehodili skozi nove 
in moderne proizvodne in skladiščne prostore ter se okrepčali 
z lokalnimi dobrotami. 

Pot smo nadaljevali proti hotelu Continental, enem redkih be-
ograjskih hotelov s petimi zvezdicami. Po kratkem in dobro-
došlem predahu smo se odpravili na nepozabno kratko kri-
žarjenje s splavom po Savi in Donavi. Tradicionalno z ribiškimi 
mrežami in ostanki nekih drugačnih časov okrašen splav ima 
poseben čar, nočna panorama Beograda in še posebej Kale-
megdana pa je bila v tem prednovoletnem času neponovljiva! 
Polni vtisov smo pristali ob drugem, še večjem splavu, doča-
kale so nas polne mize in trije mojstri godal. Ob dobri hrani in 
še boljši kapljici, ob lokalni ponudbi vin smo z dobrim cvičkom 
pripeljali delček Slovenije s seboj, je zabava trajala do zgodnjih 
jutranjih ur, v živo smo se spomnili starih časov, prepevali in se 
družili vsi skupaj, znani in neznani, mlajši in malo manj mladi. 

Ciljno sporočilo obiskovalcem našega raz-
stavnega prostora na sejmu Dom je 135 let 
poslovanja podjetja JUB in tradicija, katere 
rezultat so vrhunski izdelki in storitve. Obisk-
ovalcem bomo predstavili kar nekaj novosti v 
naše prodajnem asortimanu, praktični prikaz 
dekorativnih tehnik, hkrati pa vam bodo s 
svojimi nasveti ves čas na voljo naši strokovn-
jaki tehnično-informativne službe. Med izdelki 
prenovljene linije JUBIN bomo posebno po-
zornost namenili novemu izdelku Jubin Metal  
'3 v 1' – temeljni premaz, pokrivni premaz in 
nanos neposredno na rjo v enem izdelku. 

Naporen večer ni terjal svojega davka, naslednji dan smo bili 
pripravljeni na ogled lokalnih znamenitosti: od hiše cvetja, 
hrama sv. Save, skupščine, Kalemegdana, Ušća, stadiona Cr-
vene zvezde do hiše razvpite srbske zvezdnice Svetlane Ra-
žnatović, Cece.

V najbolj boemski ulici v Beogradu, Skadarliji, smo v odlični 
restavraciji Šešir moj klonili pred navalom mesnih dobrot. Ob-
vestili so nas, da v zgornjem nadstropju pričakujejo poroko, 
kar ne bi bilo nič neobičajnega za soboto, če mladenka ne bi 
bila rosna Slovenka. Ob bučnem aplavzu nas je vidno ganjena 
lepo pozdravila in se odpravila svoji usodi naproti z našimi naj-
lepšimi željami. Pol urice peš skozi vedno poln center mesta in 
hladen veter sta pomagala, da je tudi to obilno kosilo ostalo v 
lepem spominu.

Večerno dogajanje v eni od najbolj znanih restavracij v Zemu-
nu, Reki, kjer je treba prostor rezervirati najmanj dober mesec 
vnaprej in ki jo obiskujejo vsi, ki v Beogradu kaj pomenijo, je 
pomenilo samo to, da si moramo nabrati novih prepotreb-
nih moči za še en čudovit večer. Ob prihodu dokaj neopazna 
stavba na obali Donave nam je zelo kmalu pokazala svojo 
vrednost – vrhunska hrana, odlična postrežba in ansambel, ki 
verjetno zna zaigrati prav vse skladbe na tem svetu. In seveda 
tako značilno srbsko gostoljubje – ko so izvedeli, da smo Slo-
venci, so nas počastili z Avsenikovo polko, kot vse prej tudi to 
v vrhunski izvedbi. 

»Škoda, jutri se vračamo domov,« se je slišalo nekje iz ozadja. 
Res je, malo počitka po naporni noči, zbiranje pred avtobu-
som in še zadnje dejanje, preden smo zapustili srbsko glavno 
mesto. Pravijo, da če ne vidiš Kalemegdana, Skadarlije, Knez 
Mihajlove ulice, Cecine hiše in Avale, nisi videl nič! Zato smo 
se odpravili proti beograjskem hribu, na katerem se v nebo 
dviga mogočen nov telekomunikacijski stolp – nov zato, ker 
so starega porušile zavezniške sile NATO v ne tako oddaljenem 
času. Enourni pohod po ne preveč strmem hribu je bil zelo 
dobrodošel, ogledali smo si mavzolej in razgledni stolp, žal 
zaradi nekoliko meglenega vremena nismo prav dobro videli 
panorame Beograda.

Na povratku domov nas je spremljala obilica dobrih vtisov, ki 
smo jih odnesli s seboj. 

Andrej Petan, vodja tehnične prodaje

Tradicionalno že 11. tekmovanje slikopleskar-
jev Slovenije je v petek, 27. novembra 2009, 
potekalo v Splošni bolnišnici Ptuj pod okriljem 
Obrtne zbornice Ptuj. 

V Skupini JUB že vrsto let pomagamo k bolj razgibanemu 
življenjskemu slogu in h kakovostnemu življenju nasploh. To 
družbeno odgovorno držo kažemo tudi s podporo humani-
tarnih in tekmovalnih projektov, med katerimi je tekmovanje 
slikopleskarjev. To tekmovalno-humanitarno akcijo kot gene-
ralni pokrovitelj podpiramo že od samega začetka. Skupaj z 
drugimi pokrovitelji smo letos omogočili obnovitev več kot 
dva tisoč kvadratnih metrov površin Splošne bolnišnice Ptuj, 
in sicer prostore drugega nadstropja in del prvega nadstropja 
kirurškega oddelka.

Letos se je v ptujski bolnišnici zbralo 84 slikopleskarjev iz vse 
Slovenije. Srečanje je bilo razdeljeno na humanitarni in tek-
movalni del. V tekmovalnem delu je sodelovalo šestnajst 
ekip s po dvema članoma, ki jih je ocenjevalo sedem strogih 
sodnikov in ena sodnica. V sklopu tekmovanja je vsaka ekipa 
prepleskala eno sobo in vrata, ocenjevali pa sta se kakovost in 
hitrost opravljenega dela.

Začelo se je zgodaj zjutraj z govori, pozdravi, žrebanjem in 
predvsem s pripravo na tekmovanje. Ker je šlo za tekmovanje, 
so morali v bolnišnici vsem 18 tekmovalnim ekipam zagotoviti 
enake pogoje, to pa je pomenilo popolnoma izprazniti kirur-
ški oddelek, na katerem poteka 24-urna nega. Vsi tekmovalci 
so bili na trnih v pričakovanju začetka tekmovanja, prepričani, 
da bodo pokazali vse svoje sposobnosti. Ko se je tekmovanje 
končno začelo, pa je bilo čutiti tekmovalni duh prav pri vsaki 
od ekip. Vsi so se vneto lotili svojega dela, osredotočeni na 
svojo nalogo. Ko se je tekmovanje bližalo koncu, so bili že vi-
dni rezultati dela; pisana barvitost bolniških sob in hodnikov. 
Ob 17. uri je bilo konec tekmovanja, sledili sta še čiščenje in 
pospravljanje za končni vtis dela tekmovalne ekipe. 

Vabljeni na  
sejem DOM

11. tekmovanje 
slikopleskarjev

Za zaključek  
akcije 40 let Jupola  
v beogradu

reportaža

JUBIZOL sistem za učinkovito toplotno zaščito bo prikazan s 
pomočjo prereza fasade in njenih posameznih slojev. V sklopu 
JUBIZOL sistema bosta predstavljena dva nova zaključna sloja 
Unixil G in Nanoxil G. Prav tako bo premiero doživel izdelek 
Grascolor, ki je namenjen barvanju travnatih površin, ter izdel-
ki za vgradnjo keramičnih ploščic.

Predstavitev našega prodajnega programa zaokrožujejo do-
datne storitve: naš arhitekt svetovalec bo poskrbel za prikaz 
barvnih študij z uporabo JUB Design Studia, ki je namenjena 
lažji izbiri barve in teksture, hkrati pa omogoča hitro vizualiza-
cijo barve in strukture notranjega prostora ali fasade hiše. 

Dobimo se od 2. do 7. marca na Gospodarskem razstavišču 
v hali C na razstavnem prostoru številka 22. 

Vljudno vabljeni. 
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Izmučeni in zadovoljni, ker jim je uspelo, so tekmovalci nestr-
pno čakali na ocene sodnikov in razglasitev zmagovalcev. Ta 
pa je bila naslednja:

Prvo mesto sta zasedla Branko Debelič in Gregor Skerbiš in 
prejela glavno JUB-ovo nagrado – bon v vrednosti 500 evrov. 
Drugo mesto sta zasedla predstavnika slikopleskarstva Pann: 
Urban Pann in Benjamin Žnider in prejela JUB-ov bon v vre-
dnosti 300 evrov. Na tretje mesto pa se je uvrstila ekipa sliko-
pleskarstva Andrej: Tomaž in Aleksander Roškarič 

reportaža

in si prislužila JUB-ov bon v vrednosti 200 evrov. Zmagovalci 
so se veselili doseženih mest, prav tako pa so bili veseli tudi 
nagrad za svoj trud. Kljub porazu pa tudi ostali tekmovalci 
domov niso odšli slabe volje in praznih rok, za kar je poskrbel 
JUB z drugimi sponzorji. Kajti kot pravijo: pomembno je sode-
lovati, ne zmagati. In da je to še kako res, so nam potrdili vsi 
številni udeleženci tega tekmovanja, kar pa je dokaz, da imajo 
slovenski slikopleskarji veliko srce in tekmovalno dušo.

Iztok Kamenski,  
vodja prodajnega območja

Martinovanje, nogometni turnir, zvoki ori-
enta, karaoke, obilo zabave in smeha. Rezul-
tat vsega tega pa nepozabna zabava. Četrtek, 
11. november 2009, nam bo prav gotovo ostal 
v spominu. Prišli so obrtniki iz vse Slovenije 
in skupaj smo praznovali praznik, ko se mošt 
spremeni v vino. 

Prišli so številni obrtniki, ki so se z nami zabavali in praznovali. 
Začeli smo ob 13. uri, takrat so že prišli prvi gostje. Najprej smo 
vse pogostili z aperitivom in prigrizkom.

Novembrsko srečanje 
izvajalcev v Mariboru

V prostorih oziroma na površinah, kjer se lahko pojavlja večje 
vlaženje ali kjer želimo zagotoviti vodotesnost, potrebujemo 
ustrezno zaščito. Dosežemo jo z elastično vodotesno maso 
HIDROZOL ELASTIK, ki poskrbi za ustrezno hidroizolacijo. Na 
območjih, ki so še posebej izpostavljena (v stiku talnih in sten-
skih ploskev, pri talnih odtokih in pri prebojih izolacije z inštala-
cijskimi cevmi in kanali), pa dodatno uporabimo še HIDROZOL 
trakove, kotne elemente in manšete. Te izdelke uporabljamo za 
armiranje nanosa hidroizolacijske mase HIDROZOL ELASTIK. 

Vgradnja teh izdelkov je enostavna in hitra. Tesnilni trak, man-
šeto ali kotni element vtisnemo v drugi sloj mase HIDROZOL 
ELASTIK, ki jo z nerjavno jekleno gladilko razprostremo na po-
sušeni prvi sloj. Pri samem podaljševanju elementov le-te pre-
klopimo za najmanj 10 cm. Pri inštalacijskih prebojih moramo 
manšete 350 prilagoditi dimenziji cevnega preboja tako, da jih 
primerno zarežemo v obliki črke X.
Tako s temi izdelki še dodatno zagotovimo vodotesno zaščito 
na območjih, kjer bi lahko prišlo do lokalnega navlaževanja. 
Na tako pripravljeno površino pa lahko nato položimo zaključ-
ne obloge. 

V ponudbi so naslednji izdelki:
•     tesnilni trak (širina 105 mm in dolžina 50 m);
•     zunanji kotni element (kot 270º);
•     notranji kotni element (kot 90º);
•     manšeta 120 (120 x 120 mm z odprtino za inštalacijo);
•     manšeta 350 (350 x 350 mm).

Hidrozol trakovi, kotni 
elementi in manšete

predstavljamo izdelke

Ko smo se tako okrepili in si nabrali energije, je bil na vrsti 
nogomet. Turnirja se je udeležilo sedem ekip. Vsaka je imela 
petnajst minut časa, da se dokaže v svojih nogometnih spo-
sobnostih. Vzdušje je bilo enkratno: čutiti je bilo športni duh in 
vonj po potu. Končni izid: še večja sproščenost in premočeni 
dresi. Trud pa je bil seveda poplačan, s čistim zlatom, srebrom 
in bronom. 

Po tako naporni tekmi si je bilo seveda treba nabrati novih 
moči. Sledilo je pozno kosilo – ruski bife. Gostje so lahko izbi-
rali med številnimi jedmi. Za vsakega se je našlo kaj, saj vrsti z 
jedmi kar ni bilo videti konca. Siti, s polnimi želodci smo uži-
vali ob plesanju trebušne plesalke. Ob orientalskih zvokih je 
stekel tudi pogovor in zavladalo je prav prijetno vzdušje. Nato 
pa smo se tudi sami preizkusili v svojih pevskih sposobnostih. 
Sledile so namreč karaoke. Po skupinah smo peli nekatere iz-
med najbolj znanih slovenskih zabavnih pesmi. Sramežljivosti 
ni bilo in prav vsak je prišel na vrsto, da je pokazal svoj skrit 
pevski talent. Tudi zaposleni iz JUB-a z njim nismo skoparili in 
za to se vsem prisotnim iskreno opravičujemo.
Gostje pa domov seveda niso odšli praznih rok. Za darilo so 
dobili nogometne žoge in paket barv za les in kovino. 

Razšli smo se pozno ponoči, ob enajsti uri. Splošno znano je, 
da je vsak praznik lepše praznovati v družbi, še posebej, če je 
ta družba prijetna. In kako najti še boljšo družbo, kot pa je bila 
ta, ki se je zbrala tisti dan z vseh koncev Slovenije? Četudi se 
morda razlikujemo v marsičem, pa nam je nekaj vseeno sku-
pno: vsi se že veselimo naslednjega snidenja. 

Iztok Kamenski, 
vodja prodajnega območja

Izdelke lahko uporabljamo tako v zunanjih kot notranjih pro-
storih, saj jih odlikujeta visoka elastičnost in odlična vodood-
bojnost. Zagotovljena pa je tudi dobra alkalna in temperatur-
na obstojnost. 

 Željko Kovačevič, produktni vodja
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Slabo tesnjenje ali pa premajhna elastičnost različnih stikov ali reg sta pogosti težavi mnogih 
prostorov. Za odpravo teh težav in poškodb, ki jih povzročijo, ponujamo tri nove tesnilne mase za 
različne namene.

TESNILNE MASE

predstavljamo izdelke

Lastnosti tesnilne mase JUBOFLEX SILIKON:
•     odlična trajna elastičnost (do 25 %) in dobre mehanske lastnosti;
•     odpornost proti okužbi s plesnimi;
•     za zunanjo in notranjo uporabo;
•     odporna proti različnim vremenskim razmeram in ekstre-

mnim temperaturam;
•     kemijsko odporna in antikorozivna; 
•     obstojna proti ultravijoličnim žarkom;
•     utrjuje se z zračno vlago;
•     na voljo v sedmih barvnih odtenkih, ki ustrezajo fugirni 

masi Fugalux;
•     kartuša 300 ml;
•     temperaturna obstojnost: od –40 °C do +180 °C;
•     temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C. 

JubOFLEX AKRIL
je 1K akrilna tesnilna masa, ki je zaradi dobre opri-
jemljivosti primerna za tesnjenje (tudi vlažnih) 
poroznih materialov (keramika, mavčne plošče, 
les, beton …), za spoje med okenskimi okvirji, 
vrati, med mavčnimi ploščami in betonskimi deli, 
med raznimi poroznimi materiali in za popravila 
manjših razpok na stenah.

Lastnosti tesnilne mase JUBOFLEX AKRIL:
•     dobra trajna elastičnost (do 15 %); 
•     lahko se barva;
•     brez topil;
•     za notranjo uporabo;
•     odporna proti sončni svetlobi in staranju; 
•     po sušenju postane neobčutljiva za vodo in se enostavno 

čisti z vodo; 
•     utrjuje se z izhlapevanjem vode;
•     na voljo v beli barvi (RAL9016); 
•     kartuša 300 ml;
•     temperaturna obstojnost: od –20 °C do +75 °C;
•     temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.

JubOFLEX MS 
je 1K MS polimerna tesnilno-lepilna masa, ki jo 
zaradi odlične oprijemljivosti na širok izbor ma-
terialov uporabljamo za tesnjenje (stičnih reg 
pri umetnih masah, kovini, betonu, okenskih 
okvirjev, za dilatacijske rege v gradbeništvu, med 
gradbenimi montažnimi elementi, na zunanjih 
stenah in zidovih, v rastlinjakih) in za manj zah-
tevno lepljenje. Izdelek je posebno uporaben 
tam, kjer pride do velikih dilatacij in obremenitev 
in kjer je treba rege prebarvati. 

Lastnosti tesnilno-lepilne mase JUBOFLEX MS:
•     odlična trajna elastičnost (do 25 %) in dobre mehanske lastnosti;
•     skrčki pri utrjevanju so manjši od 1 %; 
•     lahko se barva z večino barv in lakov;
•     zelo odporna proti atmosferskim vplivom in staranju;
•     za zunanjo in notranjo uporabo;
•     kemijsko nevtralna, brez vonja in okolju prijazna;
•     odporna proti ultravijoličnim žarkom;
•     utrjuje se z zračno vlago;
•     na voljo v beli (RAL9016) in sivi (RAL7030) barvi;
•     kartuša 290 ml;
•     temperaturna obstojnost: od –40 °C do +90 °C;
•     temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C. 

Željko Kovačevič, produktni vodja

JubOFLEX SILIKON 
je 1K univerzalna silikonska tesnilna masa, ki jo za-
radi odlične oprijemljivosti in kemijske odpornosti 
uporabljamo za trajno-elastično tesnjenje reg med 
raznovrstnimi materiali v vlažnih prostorih (kopal-
nice, kuhinje, tuš kabine …) in v gradbeništvu ter 
za stike različnih materialov (keramika, les, beton, 
opeka, kamen, steklo, jeklo, aluminij, večina ume-
tnih mas). Uporabljamo jo tudi za zastekljevanje 
in za vgrajevanje stekla (tudi za polikarbonatno) v 
lesene, aluminijaste in PVC okvirje.

JUPOL SPECIAL je okolju prijazna pralna barva, 
izdelana na osnovi vodne disperzije polim-
ernih veziv. Pri njenem razvoju smo sledili cilju 
izdelati vrhunsko notranjo barvo, ki bo zado-
voljila še tako zahtevnega izvajalca.

Barva je primerna za dekorativno zaščito bolj obremenjenih no-
tranjih sten in stropov, kjer se zahteva tudi estetski videz barva-
ne površine. S pridobitvijo certifikata TÜV SUD dokazujemo, da 
barva izpolnjuje visoke kakovostne zahteve pralnosti in pokriv-
nosti ter da vsebuje izjemno nizke vsebnosti nevarnih organskih 
snovi in pripravkov, nizko vsebnost težkih kovin in hlapnih or-
ganskih snovi ter preverjeno nizko emisijo snovi v prostor.

Barva JUPOL PROFESSIONAL je izdelana na os-
novi vodne disperzije polimernih veziv. Razvili 
in prilagodili smo jo zahtevam profesionalnega 
uporabnika, saj ima vse lastnosti, ki jih profe-
sionalni uporabnik pri notranji barvi pričakuje 
in želi. 

Uporabljamo jo za dekorativno zaščito sten in stropov v sta-
novanjskih in poslovnih zgradbah, šolah, vrtcih, bolnišnicah, 
hotelih, domovih za starostnike in drugih javnih objektih.

Lastnosti barve JUPOL SPECIAL:
•     visoko odporna na mokro drgnjenje;
•     visoko pokrivna: razred 2 pri izdatnosti 8,5 m2/l;
•     odlično paroprepustna: razred 1;
•     okolju prijazna pralna barva z izjemno nizko vsebnostjo 

lahko hlapnih organskih snovi;
•     enostavna za nanašanje;
•     na voljo v široki paleti barvnih odtenkov: niansiranje na 

JUMIX-u je mogoče po barvnih kartah JUB in NCS;
•     nanašamo jo z valjčkom, čopičem ali z brizganjem; 
•     redčimo jo z vodo do 5 % (po potrebi);
•     poraba: 160–190 ml/m2 za dvoslojni nanos;
•     primerna za nadaljnjo obdelavo: 4 do 6 ur;
•     videz: mrtvo mat; 
•     pakiranje: plastično vedro 5 l, 15 l.

VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1 g/l

Lastnosti barve JUPOL PROFESSIONAL
•     izjemna belina in pokrivnost: razred 2 pri izdatnosti 9 m2/l;
•     odlično paroprepustna: razred 1;
•     odporna na suho drgnjenje;
•     okolju prijazna in zdravju neškodljiva z izjemno nizko vseb-

nostjo lahko hlapnih organskih snovi;
•     enostavna za nanašanje;
•     na voljo v beli barvi, mogoče je tudi niansiranje na JUMIX-u 

(odtenki s končnicami 3, 4 in 5 po barvni karti JUB);
•     nanašamo jo z valjčkom, čopičem, lahko tudi z brizganjem;
•     redčimo jo z vodo do 10 % (po potrebi); 
•     poraba: 170–200 ml/m2 pri dvoslojnem nanosu, odvisno 

od podlage;
•     primerna za nadaljnjo obdelavo: 4 do 6 ur;
•     videz: mat; 
•     pakiranje: plastično vedro 15 l. 

VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1 g/l

JuPOL SPECIAL
visoko prekrivna notranja pralna barva

JuPOL PROFESSIONAL
bela notranja barva za profesionalno uporabo
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predstavljamo izdelke

Kaj nam nudi fasadni sistem
Fasadni izolacijski sistem je pomemben element vsake zgrad-
be, saj ščiti objekt pred toplotnimi obremenitvami in s tem 
podaljša življenjsko dobo vitalnih delov objekta. Ustrezno 
izoliran objekt omogoča ugodne bivalne razmere oziroma 
zaščito pred mrazom, vročino, padavinami, vetrom in drugi-
mi vplivi iz okolja, fasadni sistem pa hkrati daje objektu želen 
estetski videz. 

Cene energentov so v današnjem času vedno višje, zato je od-
ločitev o izdelavi fasade na neizoliranem objektu skoraj samou-
mevna. Prav tako se v zadnjih letih spet pojavljajo daljša obdo-
bja izredno nizkih temperatur v zimskem času ter tudi izredno 
visokih temperatur v poletnem obdobju. Pogosto namreč po-
zabljamo, da je tudi strošek za električno energijo, ki jo poleti 
porabljamo za hlajenje objektov, lahko sorazmerno visok. 

Sestavni deli fasade 
Fasada oziroma toplotnoizolacijski sistem je sestavljen iz več 
gradnikov, med katerimi je toplotna izolacija pomemben del 
pri zagotavljanju ustrezne bilance porabe energije za ogreva-
nje in hlajenje. Vse druge komponente, kot so lepilo, osnovni 
omet, armirna mrežica, dekorativni omet, pa dajejo fasadne-
mu sistemu trajnost oziroma ohranjajo tiste lastnosti toplotno-
izolacijskega sistema, ki so za uporabnika najpomembnejše. 

Evropska tehnična soglasja
JUBIZOL fasadni sistemi z različnimi vrstami dekorativnih 
ometov, lepil, barv in ne nazadnje tudi izolacijskih plošč nu-
dijo široko paleto kombinacij materialov. Doseganje predpi-
sane kakovostne ravni preverjamo v lastnih laboratorijih ter 
v različnih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini. 
JUB je med prvimi evropskimi proizvajalci že v letih 2004 in 
2005 pridobil evropska tehnična soglasja (ETA) za različne 
sisteme JUBIZOL FASAD. Pogoj za pridobitev teh soglasij so 
bile na podlagi ETAG 004 izvedene meritve in preskušanja 
različnih sistemov na vodilnih evropskih inštitutih: IBMB MPA 
Braunschweig, Nemčija, MA 39 Dunaj in ZAG Ljubljana. Danes 
ima JUB evropska tehnična soglasja za vse različice JUBIZOL 
FASAD. 

Sistemske rešitve JUBIZOL 
V želji, da končnemu kupcu ponudimo JUBIZOL fasadne siste-
me, ki so preverjeno najboljši glede na različne kriterije, smo 
se odločili za pripravo štirih različic sistema: JUBIZOL standard, 
JUBIZOL comfort, JUBIZOL premium in JUBIZOL natur. Znotraj 
teh sistemov vsak kupec zlahka najde tistega, ki mu pri izbiri 
lastnosti toplotnoizolacijskega sistema najbolj ustreza. 

FuGALuX 
fugirna masa

FUGALUX je visoko zmogljiva fugirna masa na 
osnovi cementa, ki je primerna za polnjenje 
fug, širokih in globokih od 1 do 10 mm. Na-
menjena je izvajalcem, ki želite kakovosten 
material in enostavno obdelovalnost, ter kup-
cem, ki želite kakovostno barvno popestritev 
svojih prostorov. Po zahtevah standarda SIST 
EN 13888 se FUGALUX uvršča med izboljšane 
cementne fugirne mase – CG2ArW.

Fugirna masa FUGALUX je namenjena uporabi tako na pro-
stem kot v notranjih prostorih. Primerna je za fugiranje zidnih 
in talnih ploščičnih oblog (keramične ploščice in klinkerji vseh 
vrst, stekleni in drugi mozaiki, plošče iz naravnega in umetne-
ga kamna) v stanovanjskih, poslovnih in javnih objektih. Prav 
tako lahko z njo fugiramo talne ploščične obloge v prostorih s 
talnim ogrevanjem.

Odlikujeta jo tudi optimalen odprti čas za vgradnjo in eno-
stavna obdelovalnost, po nanosu pa jo je mogoče preprosto 
oprati s površine ploščičnih oblog. Dobavljiva je v 20 barvnih 
odtenkih po JUB-ovi barvni karti za fugirne mase. Na voljo je v 
pakiranjih po 2 kg in 5 kg.

Naloge fugirne mase so, da daje ploščični oblogi ustrezen de-
korativen učinek, omogoča lažje vzdrževanje in čiščenje, ščiti 
pred plesnimi, v mokrih ali zunanjih prostorih pa oblogo zašči-
ti tudi pred vdorom vode. In FUGALUX kot kakovosten izdelek 
ponuja prav to in bo zadovoljil vsa vaša pričakovanja. 

FUGALUX zagotavlja:
•     visoko odpornost proti obrabi;
•     odlično vodoodbojnost z izrazitim »drop efektom« in posle-

dično boljšo zaščito pred umazanijo;
•     dolgotrajno odpornost pred okužbo z zidnimi plesnimi;
•     elastičnost;
•     dobro temperaturno obstojnost (–40 ºC do +80 ºC).

Željko Kovačevič, produktni vodja

V podjetju JUB smo razvili inovativno barvo 
GRASCOLOR za risanje črt, označb, opozoril 
in sporočil na travnatih površinah. Smo prvi 
in edini na trgu, ki ponujamo tovrstno barvo.  
S certifikatom TÜV SÜD dokazujemo visoko ka-
kovost izdelka in obenem izjemno nizke vseb-
nosti nevarnih organskih snovi in pripravkov, 
nizko vsebnost težkih kovin in hlapnih organ-
skih snovi ter preverjeno nizko emisijo snovi  
v prostor.

GRASCOLOR
akrilna barva za travnate površine

Lastnosti barve GRASCOLOR:
•     akrilna barva za označevanje travnatih površin na osnovi 

vodne disperzije polimernih veziv;
•     okolju prijazna in zdravju neškodljiva;
•     posušen barvni nanos odlikuje visoka odpornost proti učin-

kovanju ultravijoličnih žarkov in drugih atmosferilij; 
•     dober oprijem na liste in stebla trav in visoka vodoodboj-

nost preprečujeta luščenje barvnega filma s travnih listov 
in stebel tudi ob daljšem deževju ali pogostem močenju 
ob zalivanju;

•     enostavna za nanašanje; 
•     na voljo v beli barvi, po naročilu so mogoči tudi odtenki po 

barvnih kartah JUB in NCS; 
•     nanašamo jo z brizganjem, na manjše površine tudi s ple-

skarskim valjčkom ali čopičem;
•     redčimo jo z vodo po potrebi (največ 10 %);  
•     poraba pri 2–5 cm visoki travi (pokošena pod prvim kole-

nom) 0,50 l/m2 (za enoslojni nanos); za osveževanje površi-
ne 0,25 l/m2;

•     nizko navzemanje vode: razred 3;
•     primerna za nadaljnjo obdelavo: 3 ure;
•     pakiranje: plastično vedro 16 l.

VOC (zahteva EU VOC kat. A/h (2010) 30 g/l): max. 1 g/l

Simona Sojar, produktni vodja

Trije sistemi JUBIZOL – standard, comfort in premium – so 
zasnovani na klasičnih kontaktnih fasadnih sistemih ter se 
razlikujejo predvsem po lastnostih uporabljenih materialov 
in po možnosti izbire izolacijskih plošč, kombinacij materialov 
itd. Dober izbor materialov pomeni dolgotrajnost ohranjanja 
najpomembnejših lastnosti fasade.

Dodatno pa smo pripravili še sistem, pri katerem je poudarek 
predvsem na okoljski prijaznosti, JUBIZOL natur. V nadaljeva-
nju sledijo kratki opisi posameznih sistemov in njihove glavne 
lastnosti, ki jih opredeljujejo. 

Kaj je pomembno 
Ne glede na to, kateri fasadni sistem izberete, vam zagota-
vljamo 10-letno garancijo. 
Ob ustreznem vzdrževanju je funkcionalnost fasade zagoto-
vljena najmanj 25 let. 

JubIZOL STANDARD 

Komponente sistema:
Izolacija: JUBIZOL EPS izolacijske plošče 
Lepilo: EPS lepilna malta; opcijsko JUBIZOL lepilo
Osnovni omet: EPS lepilna malta
Armaturna mrežica: 145 g/m2

Dekorativni omet: AKRILNI omet; opcijsko silikatni omet

Lastnosti, ki jih sistem nudi:
•     več kot 30-letna tradicija (evropsko tehnično soglasje (ETA));
•     predstavlja idealno razmerje med kakovostjo in ceno – pri-

meren za novogradnje (različne vrste zidov, tudi za sanacije);
•     enostavna vgradnja;
•     velika izbira barvnih odtenkov;
•     več kot 10 milijonov m2 vgrajenih fasad;
•     visoka vremenska obstojnost;
•     dekorativni ometi so lahko glajeni ali zaribani.

JubIZOL FASADNI IZOLACIJSKI SISTEMI 
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barve spremenijo dom

Pogosto ljudje želimo dati domišljiji prosto pot in si zamislimo 
kaj več kot enostavno barvo na zidu. Za vse tiste, ki si želite 
ustvariti življenjski prostor unikaten, v koraku s časom in mo-
dnimi trendi, smo v JUB-u razvili kolekcijo samolepilnih ša-
blon, ki bodo popestrile vaš dom. Z uporabo šablon različnih 
motivov je moč ustvariti čudovite vzorce tako na stenskih kot 
tudi gladkih lesenih in kovinskih površinah. 

Polepšajmo dom z novimi šablonami

TREND
Serijo sestavljajo duhovito stilizirane in predimenzionirane 
oblike iz narave, ki s sten glasno komunicirajo z ljudmi in pohi-
štvom. Namenjena je drznim ustvarjalcem, ki želijo posodobiti 
in osvežiti svoje okolje ter vanj vnesti humor, igrivost in veselje.

Kombinacija cvetnih barv daje vtis vonja cvetočega pomla-
danskega travnika. Okusna, nežna in dovršena barvna paleta 
je primerna tako za spalnice kot dnevne prostore.

NATURE 
Serija stenskih šablon NATURE je sestavljena iz oblik povze-
tih iz rastlinskega in živalskega sveta, ki se lahko med seboj 
poljubno kombinirajo in prepletajo. Namenjena je tistim, ki si 
želijo v svoj urbani dom ali delovni prostor vnesti pridih nara-
ve - se spočiti ob pogledu na intimni travnik ali posedeti ob 
razraslem grmovju, ki ga obletavajo ptički. 

Mešanica temnorjave, vijoličaste in zelene barve je enostav-
no očarljiva. Barva temne čokolade ustvari občutek okolja, v 
katerem lahko brezskrbno uživate v lastnem svetu. Vijoličasta 
barva je prefinjena in kot nalašč za uporabo ob rjavi za poživi-
tev skupaj z zelenimi odtenki. 

Oddelek za tržno komuniciranje

Naj bo ustvarjanje s šablonami poseben dan: vzemite si čas 
in prisluhnite sebi in prostoru. Razmislite, na kakšen način bi 
ga radi obogatili z vzorci, kako naj bodo razporejene oblike 
in kakšne barve potrebujete, da vam bo prijetno ter da bo 
prostor odražal vašo ustvarjalnost. Naredite nekaj skic in se 
poskušajte v njih vživeti. 
Kolekcija šablon zajema 4 različne teme in vsak posameznik 
bo brez dvoma našel tisto, ki ga najbolj dopolnjuje. 

FENG SHUI
Za celostno bivanje v naravnih ritmih smo pripravili FENG 
SHUI šablone, katerih vzorci temeljijo na osnovnih elementih - 
ogenj, kovina, zemlja, les in voda. Vsak od elementov v prostor 
prinaša svoje kvalitete, vplive, energijo, ki jih lahko podkre-
pimo ali ublažimo z izborom določene barve. Namenjena je 
tistim, ki si želijo z uporabo starodavnega kitajskega znanja o 
urejanju prostora ustvariti harmonično, zdravo in plodno oko-
lico za življenje in delo.

Zemeljske barve dajejo vtis sproščene družabnosti in ugodja. 
Rumena barva s toplim oranžnim pridihom ustvari udobno 
okolje za bivanje. Kombinacija barvnih odtenkov je popolna 
izbira za prostore, ki so namenjeni druženju. 

PRESTIGE
Abstraktne oblike serije Prestige zaradi svoje enostavnosti in 
geometrije omogočajo veliko število različnih načinov vzor-
čenja. Izbira prefinjenih barvnih kombinacij eleganco vzorcev 
še dodatno podkrepi. Namenjena je vsem, ki želijo diskretno 
popestriti in razgibati svoj dom ali delovni prostor.

Kombinacija modrih in vijoličastih odtenkov ustvari živahno 
okolje in ima močan učinek na prostor. Modri odtenki pove-
zujejo nebo in vodo, spodbujajo jasno razmišljanje ter pred-
stavljajo mirna in razmišljajoča okolja. 

JubIZOL COMFORT  

Komponente sistema:
Izolacija: JUBIZOL EPS izolacijske plošče; opcijsko EPS izolacij-
ske plošča z luknjami, mineralna volna 
Lepilo: JUBIZOL lepilna malta; opcijsko EPS lepilna malta na 
EPS izolaciji
Osnovni omet: JUBIZOL lepilna malta
Armaturna mrežica: 160 g/m2

Dekorativni omet: UNIXIL G

Lastnosti, ki jih sistem nudi:
•     optimalen fasadni sistem v več pogledih;
•     primeren za novogradnje (različne vrste zidov, tudi za sanacije); 
•     visoka vodoodbojnost in vremenska obstojnost;
•     izjemna odpornost proti nastanku alg in plesni;
•     evropsko tehnično soglasje (ETA);
•     široka ponudba izolacijskih plošč, paroprepustna izolacija;
•     velika izbira barvnih odtenkov.

JubIZOL PREMIuM 

Komponente sistema:
Izolacija: LAMELE iz mineralne volne; opcijsko plošče iz mi-
neralne volne, EPS izolacijske plošče, EPS z luknjami, EPS grafi-
tni, EPS grafitni z luknjami 
Lepilo: JUBIZOL lepilna malta; opcijsko JUBIZOL disperzijsko 
lepilo – montažna gradnja 
Osnovni omet: JUBIZOL lepilna malta; opcijsko JUBIZOL dis-
perzijska malta, na EPS ploščah 
Armaturna mrežica: 160 g/m2

Dekorativni omet: NANOXIL G; opcijsko silikonski omet 

Lastnosti, ki jih sistem nudi:
•     samočistilni efekt;
•     visoka požarna odpornost;
•     širok izbor visoko kakovostnih izolacijskih plošč;
•     vrhunski zaključni omet;
•     evropsko tehnično soglasje (ETA);
•     zelo dobra zvočna izolativnost;
•     najdaljša življenjska doba med toplotnoizolacijskimi sistemi;
•     okolju prijazen;
•     materiali so izdelani na osnovi najnovejših tehnologij;
•     izredna zaščita proti udarcem toče;
•     primeren za visoke objekte.

Aleš Kovač, produktni vodja

JubIZOL NATuR 

Komponente sistema:
Izolacija: LAMELE iz mineralne volne 
Lepilo: JUBIZOL lepilna malta; opcijsko JUBIZOL lepilo
Osnovni omet: JUBIZOL lepilna malta 
Armaturna mrežica: 160 g/m2

Dekorativni omet: SILIKATNI omet; opcijsko NIVELIN D + Re-
vitalColor 

Lastnosti, ki jih sistem nudi:
•     uporabljeni materiali so razgradljivi;     
•     nizek vložek energije za izdelavo materialov;
•     naravni materiali;
•     izredna paroprepustnost;
•     evropsko tehnično soglasje (ETA);
•     zelo dobra zvočna izolativnost;
•     okolju prijazen.
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strokovnjak svetuje / interier

Za popestritev dolgočasnih enobarvnih površin 
nudimo nov, poseben in moderen način deko-
riranja s samolepilnimi šablonami velikih di-
menzij. Uporabimo jih lahko za dekoracijo 
zglajenih ometanih in pobarvanih podlag.  
S primernimi barvami lahko poslikamo tudi 
prebarvan ali neprebarvan les in kovino.

Priprava na preslikavo
Samolepilne šablone so opremljene z markerji, tako da omo-
gočajo enostavno pozicioniranje tudi manj veščim uporabni-
kom. Pred uporabo natančno razmislimo na kakšen način bi 
radi prostor obogatili z vzorci, kako naj bojo razporejene obli-
ke in s svinčnikom v markerjih označimo pozicije šablon. Naje-
nostavnejša tehnika za neprofesionalne uporabnike je tehnika 
preslikave s FLOCK valjčkom in barvo JUPOL GOLD.

Slikanje s šablonami velikih dimenzij

Uporabimo lahko tudi barve JUPOL TREND, JUPOL BRILJANT, 
JUBIN DECOR in JUBIN METAL in tehnike nanosa z gobico, pe-
nastim ali tekstilnim valjčkom, brizganjem ter krpo. 

Ne glede na uporabljeno tehniko preslikave je uspeh odvisen 
od naše kreativnosti in spretnosti.

Tehnika preslikave s FLOCK valjčkom
Za slikanje poleg šablon potrebujemo: svinčnik, ravnilo, izbra-
no barvo, (kartonsko) podlago za odcejanje valjčka in FLOCK 
valjček. 

Šablono previdno odlepimo od zaščitnega papirja in jo 1. 
nalepimo na prej označeno mesto. 
Z roko ali s tapetnim valjčkom ustrezno iztisnemo zračne 2. 
žepe. 
FLOCK valjček pomočimo v barvo in ga primerno odce-3. 
dimo z valjanjem po prej pripravljeni trdni (lahko karton-
ski) podlagi.
Nato počasi in rahlo nanašamo barvo po šabloni in pazi-4. 
mo, da barva ne zateka za robove. Prvi sloj je tako tanek, 
da je pravzaprav še vidna podlaga.

Počakamo 5-10 min in nanesemo drugi sloj. Število slo-5. 
jev je odvisno od želenega rezultata. Priporočamo nanos 
vsaj dveh slojev.
Po končanem nanosu zadnjega sloja počakamo 5-10 mi-6. 
nut in počasi previdno odlepimo šablono. Če želimo, da 
se motivi prekrivajo je potrebno pred lepljenjem druge 
pozicije počakati ~ 1h.
Po koncu ali pred slikanjem z drugo barvo, šablono previ-7. 
dno operemo v mlačni vodi. Če smo s poslikavo končali, 
šablono prilepimo na gladko površino (npr. trši povoščen 
papir) in pospravimo v originalno embalažo.

Ustvarjanje s šablonami ni zahtevno, zato je to čas sprostitve, 
uživanja in odklopa od vsakodnevnih težav. Pri slikanju lahko 
zberemo vso družino in skupaj ustvarimo popolno domovanje.

Miha Gašperšič, razvojno aplikativni inženir

strokovnjak svetuje / eksterier

Prednosti uporabe 
mase HIDROZOL 
ELASTIK namesto 
klasičnih bitumenskih 
trakov pri izdelavi 
hidroizolacije balkona
Hidroizolacijo balkona z bitumenskimi trakovi izvedemo tako, 
da jih privarimo na naklonski beton, ki ga v obliki cementne-
ga estriha vgradimo na balkonsko armiranobetonsko ploščo. 
Naklonski beton ima na najtanjšem mestu debelino od 3 cm 
(če je vsaj minimalno armiran) do 5 cm. Na ta naklonski beton 
nato privarimo bitumenske trakove in jih zaščitimo s toplo-
tno izolacijo. Na toplotno izolacijo položimo PVC folijo, nanjo 
pa ponovno izvedemo cementni estrih v debelini od 3 do  
5 cm. Ta betonski estrih lahko potem obdelamo po želji (npr. 
s kamnom, keramiko). V našem primeru smo izbrali oblogo iz 
keramičnih ploščic.

1 NOTRANJI OMET
2 FASADNI ZID
3 ZuNANJI DEKORATIVNI OMET
4 OSNOVNI PREMAZ

Slabe strani take rešitve so:
•     zaradi velike skupne višine balkona je nivo poda ali tlaka v objek-

tu nižji (pri prehodu iz objekta na balkon nastane stopnica),
•     fugirna masa s časom razpoka in z leti nastanejo lasate 

razpoke, zaradi česar voda pronica skozi estrih in povzroči 
izluževanje estriha pod keramiko, rezultat tega pa je siga na 
čelni ploskvi in v odtočnih ceveh …, 

•     poroznost estriha se poveča, zaradi česar je manj odporen 
proti zmrzovanju, bistveno pa se mu zmanjša trdnost,

•     nastane več poškodb zaradi zmrzovanja,
•     več je tudi zadrževanja vode v zgornjih slojih balkona.

Pri izvedbi hidroizolacije balkona s HIDROZOLOM ELASTIK 
preprečimo številne od naštetih slabosti, saj je hidroizolacija 
položena tik pod keramično oblogo in onemogoča prodor 
vode v spodnje sloje konstrukcije, hkrati pa en cementni estrih 
ni potreben, zaradi česar je skupna višina balkona nižja in tako 
pri prehodu iz objekta na balkon ni stopnice. V nadaljevanju 
naj nanizamo še nekaj priporočil za uspešno vgradnjo HIDRO-
ZOLA ELASTIK. 

Hidroizolacija balkona s HIDROZOLOM ELASTIKHidroizolacija balkona z varjenimi bitumenskimi trakovi

Legenda:
5  OSNOVNI OMET S PASTIFICIRANO  

STEKLENO MREŽICO
6 HIDROZOL ELASTIK
7 TPLOTNA IZOLACIJA

8 KERAMIKA
9 LEPILO AKRINOL ELASTIK
10 CEMENTNI ESTRIH
11  ARMIRANOBETONSKA PLOŠČA

12 TOPLOTNA IZOLACIJA
13  NAKLONSKI bETON -  

CEMENTNI ESTRIH
14 ELASTIČNI TESNILNI TRAK

ZUNAJ (BALKON) ZUNAJ (BALKON)NOTER NOTER
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Površina, na katero bomo nanašali HIDROZOL ELASTIK, mora 
biti trdna, suha in čista, brez odvečnih delcev ali slabo opri-
jetih delcev, brez ostankov opažnih olj in kakršne koli druge 
umazanije in ne pregladka. Vodotesno maso vgrajujemo šele, 
ko so zaključeni procesi sesedanja in posedanja objektov, ki bi 
lahko povzročili pretirane deformacije ali poškodbe podlage 
(pokanje, premiki ipd.) – torej ponavadi ne prej kot šest me-
secev po končanju grobih gradbenih del. V nobenem primeru 
pa vodotesne mase HIDROZOL ELASTIK ne nanašamo na be-
tonske podlage prej kot mesec dni po betoniranju, na ometa-
ne podlage pa ne prej, kot je končan proces zorenja ometov (v 
normalnih pogojih je za zorenje ometov potreben najmanj 1 
dan za vsak mm debeline). Pregladke površine pred nanosom 
ohrapavimo (peskanje, brušenje, ščetkanje z žično krtačo). HI-
DROZOL ELASTIK nanašamo na predhodno navlažene, ne pa 
premočene površine.

Obvezna sta vsaj dva nanosa, priporočam pa trislojni nanos. 
Za izolacijo ravnih ploskev (brez vogalov, kotov in cevnih 
prebojev) sta dovolj tudi samo dva nanosa. Skupna debelina 
vseh nanosov ne sme presegati 5 mm. Prvi sloj nanesemo z 
zidarskim čopičem, drugega in tretjega pa z nerjavno jekle-
no zidarsko gladilko tako, da je površina popolnoma prekrita. 
Drugi sloj nanašamo pravokotno na predhodni osušen nanos 
(12 do 24 ur). Svetujemo, da večje, predvsem pa atmosfersko 
bolj obremenjene vodoravne površine armiramo s stekleno 
mrežico, vtisnjeno v drugi sloj (okenca približno 4 mm x 4 mm; 
gramatura najmanj 160 g/m2). Prehode med navpičnimi in vo-
doravnimi površinami in vse cevne preboje obdelamo z ela-
stičnimi tesnilnimi trakovi oziroma manšetami, ki jih vtisnemo 
v drugi sloj HIDROZOLA ELASTIK. Površine izravnamo s tretjim 
slojem, ki naj ne bo debelejši od 1 mm.

Zaključna zaščitna oziroma dekorativna obdelava s keramiko 
je mogoča po 3 do 5 dneh. Za pohodne površine je mehanska 
zaščita obvezna. Keramične obloge lahko lepimo le z elastič-
nimi gradbenimi lepili, priporočljiv je AKRINOL ELASTIK. Za 
fugiranje keramičnih ploščic, priporočamo našo novo fugirno 
maso FUGALUX. Delovna temperatura (ozračja in podlage) 
mora biti od 5 °C do 30 °C. Zunanje površine med vgradnjo 
in v času sušenja v vročem in vetrovnem vremenu zaščitimo 
pred prehitro osušitvijo z vlaženjem. Zaščita je potrebna tudi 
pred dežjem (24 ur).

Vsekakor vam za rešitev podobnih detajlov priporočam naš 
HIDROZOL ELASTIK, hkrati pa vam želim čim boljše delovne 
rezultate in pa čim daljšo življenjsko dobo vašega objekta.

Armiranje stika navpične in vodoravne ploskve z elastičnimi 
tesnilnimi trakovi

Nanos HIDROZOLA ELASTIK na podzidek

Dušan Peklar, razvojno aplikativni inženir

jub design studio

Stanovanjski dvojček je lociran v mirnem okolju enostanovanj-
skih hiš, ki so večinoma enobarvne v nežnih pastelnih odten-
kih. Naročnik in arhitekt svetovalec sta se skupaj odločila, da je 
treba objekt oblikovalsko prilagoditi kontekstu kraja, kar je ta-
koj izključilo uporabo intenzivnih odtenkov. Arhitekturna raz-
gibanost objekta ponuja igro barvitosti posameznih ploskev 
oziroma kubusov, zato smo členitev izdelali glede na danosti. 
Pri tem smo se omejili na največ tri barvne odtenke. Naroč-
nik je tudi želel, da leseni napušč ostane enak in da ohranimo 
obstoječ odtenek. Prav tako je želel, da ostanejo neobdelane 
kulisne betonske površine.

Barve lahko dramatično spremenijo videz okolja in dinamiko življenja v njem. Prav zaradi 
različnega dojemanja barv na eni strani in velike možnosti izbire na drugi je odločitev za pravi 
odtenek velikokrat težka. Investitorji si v večini primerov želijo estetsko in nevsiljivo rešitev, ven-
dar se v današnjem času pogosto pojavljajo tudi precej drzni barvni posegi pri izvedbi ali obnovi 
fasad. Toda, kako se pravilno odločiti? 

Ena izmed rešitev je svetovanje strokovnjaka na področju barv in oblikovanja. JUB Design Studio v tem trenutku nudi zelo širok 
izbor storitev. Od brezplačnega svetovanja arhitektov svetovalcev do izdelave barvnih študij. Barvno študijo lahko naročite klasič-
no z osebnim stikom z arhitektom svetovalcem ali pa prek naše spletne strani www.jub.eu. Slednja rešitev omogoča naročniku, 
da po izdelani barvni študiji v okviru izrisane konstrukcije naknadno spreminja barve in teksture po svojih željah.

barvna študija stanovanjskega dvojčka

Druga dva primera izhajata iz podobnega koncepta kot prva 
dva, le da smo z nekoliko večjo intenzivnostjo posameznih 
odtenkov povečali dinamiko fasadne kompozicije.

Osnova

Predlog A

Predlog C

Predlog B

Predlog D

Predstavljamo vam primer barvne študije stanovanjskega dvojčka.

Prva dva primera ponujata rešitvi harmoničnih barvnih kom-
binacij, ki sta sorodni obstoječemu odtenku lesenega napu-
šča. Fasadni kubusi in ploskve se barvno delijo ter tako ustva-
rijo harmonično barvno kombinacijo, ki upošteva sodobne 
trende, obenem pa ohranja stik z okolico.

strokovnjak svetuje / eksterier
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Predlog E

Predlog F

Zadnja dva primera sta zasnovana na sivih kombinacijah, ki so 
prisotne tudi na sosednjih objektih in tako tvorijo zaključeno 
celoto. Na splošno so sive kombinacije zelo dobra rešitev, saj 
ne motijo, se zelo dobro vklapljajo v okolico in ostanejo zani-
mive dolgo časa.

Marko Vračar, arhitekt svetovalec

V JUB Design Studiu pa pripravljamo še eno novost. Nov pro-
gram JUB Design Studio »offline« bo tudi projektantom, izva-
jalcem, arhitektom in trgovcem omogočal enostavno izdelavo 
barvne študije za njihove stranke. 

Stranka se bo tako lahko brez odlašanja odločila za izbrani od-
tenek fasade. 

Na DVD bodo za sedaj poleg programa JUB Design Studio 
tudi celoten pregled JUB-ovih izdelkov in reference, pripravlja-
mo pa tudi že nove vsebine. Več informacij dobite pri naših 
prodajnih inženirjih.

Program  
za samostojno  
izdelovanje 
barvnih študij 

V sklopu JUB Design Studia je na naši spletni strani zaživela 
nova storitev – odslej lahko stranke naročijo barvno študijo 
kar z domačega računalnika. 

Barvna študija zajema:
•  tri predloge našega arhitekta, ki jih stranka prejme tudi v 

tiskani obliki na svoj dom,
•  obdelano fotografijo, ki jo stranka prejme v svoj predal v 

spletnem JUB Design Studiu in lahko sama izbira različne 
barvne kombinacije.

Rok izdelave je pet delovnih dni, storitev stane 48 EUR (vključ-
no z DDV). Več na www.jub.si.

Naročanje 
barvnih študij 
tudi prek spleta

jumix

JuMIX in  
NCS COLOuR System
Kaj je NCS Colour System®©?
NCS – Natural Colour System®© je znanstveni in logični barv-
ni sistem, zasnovan na načelu človekove zaznave barv. Leta 
1920 se je začela mednarodno znana švedska raziskava barv, 
ki se je končala z razvojem barvnega sistema NCS. Glavni cilj 
naloge je bil razviti barvni sistem, ki bi temeljil na načinu člove-
kove zaznave in doživljanja barv. Opravljenih je bilo približno 
milijon ocen vseh barvnih odtenkov, za končni barvni atlas pa 
dodatnih 50.000 ocen skupine 30 ljudi. Rezultat tega projekta 
se kaže v barvni karti NCS Index s 1.950 originalnimi barvnimi 
odtenki NCS, ki so razporejeni sistematično in ob umestitvi v 
prostor tvorijo barvno telo NCS.

Naj bo načrtovanje  
barvnih kombinacij enostavno
Opremljanje bivalnega okolja je z vidika barv več kot le izbi-
ra ustreznega barvnega odtenka. Je izbira pravilnih barvnih 
kombinacij – in to je tisto, kar loči dobro načrtovanje od sla-
bega. Ena od številnih prednosti barvnega sistema NCS je nje-
gova pomoč pri izbiri in kombiniranju z različnimi barvnimi 
shemami. V sistemu NCS obstaja več učinkovitih načinov za 
izvedbo barvne študije. Vsi se seveda začnejo z izbiro izho-
diščnega barvnega odtenka, ki odpre nove dimenzije načrto-
vanja barvitega ugodja bivanja. 

Kako začeti
V barvni karti NCS Index izberite barvni odtenek, ki bo v va-
šem bivalnem okolju zavzemal največ prostora in preberite 
njegovo oznako. Oznaka je sestavljena po določenih pravilih, 
ki jih bomo za lažje delo razložili:

Namreč, ko poznamo pomen oznak na zgornjem primeru 
NCS S 1050-Y90R, postanejo pravila označevanja hitro jasna:

S  pomeni, da je to eden od 1.950 standardnih barvnih 
odtenkov znotraj barvne karte NCS Index.

10  je oznaka za svetlost barvnega odtenka. Vrednost 0 bi 
v teoriji pomenila popolnoma belo barvo, vrednost 100 
pa popolnoma črno.

50  je oznaka za intenzivnost barvnega odtenka. Vrednost 0 
bi v teoriji pomenil neživahno, neintenzivno barvo, vre-
dnost 100 pa popolnoma čisto, intenzivno.

10 50  za lažjo komunikacijo vrednosti svetlosti in intenzivno-
sti skupaj imenujemo »barvni podton«. S preprostim 
matematičnim računom vrednost podtona lahko poda 
vrednost beline oziroma črnine. Kako? Seštejemo šte-
vilčne vrednosti svetlosti in intenzivnosti (v našem pri-
meru 10 + 50 = 60) in ju odštejemo od vrednosti 100 
(100 – 60), kar v našem primeru znese 40 % beline. 

Y90R  je oznaka barvnega tona oziroma lokacija barve v barv-
nem krogu. Sistem NCS je zasnovan na teoriji, da je 
barvni prostor izdelan na osnovi štirih osnovnih kroma-
tičnih barv:

   
 rumene (Y), rdeče (R), modre (B), zelene (G); 
 in dveh nekromatičnih:
 bele (W) in črne (S).

V našem primeru bi oznaka Y90R pomenila, da je barvni ton v 
grobem sestavljen iz 10 % rumene in 90 % rdeče barve.

jub design studio
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Barvne kombinacije
Ker je NCS sistematičen sistem klasificiranja in označevanja 
barvnih odtenkov, je tudi njihovo kombiniranje zelo enostavno. 
Metode se imenujejo »metode podobnosti«, poznamo pa štiri:
•     podobnost beline;
•     podobnost svetlosti;
•     podobnost intenzivnosti;
•     podobnost barvnega tona.

Podobnost beline
Med seboj kombiniramo vse barvne odtenke z isto vrednostjo 
svetlosti (seštevek prvih dveh in drugih dveh številk v oznaki, 
npr. 5030, 4040, 3050, ...). Izberemo lahko iz katerega koli dela 
barvnega spektra barvne karte NCS. Enako velja seveda tudi 
za vse barvne odtenke z isto vrednostjo črnine. Nekaj prime-
rov prikazuje spodnja slika: Podobnost barvnega podtona

Med seboj kombiniramo vse barvne odtenke z isto vrednostjo 
barvnega podtona (prve štiri številke za črko S, npr. 1050) in s 
katero koli vrednostjo oziroma oznako barvnega tona: 

Barvne podtone lahko izberemo iz katerega koli dela barvnega 
spektra barvne karte NCS. Nekaj primerov prikazuje spodnja slika:

Barva je ključni element v arhitekturi in načrtovanju bivanj-

skega okolja. NCS Colour System®© pri tem ne dela namesto 
vas, temveč za vas. Z logično razporeditvijo barvnih odtenkov 
in uporabnimi metodami za njihovo kombiniranje oziroma 
izdelavo barvnih shem izboljšuje in poenostavlja proces na-
črtovanja in oblikovanja. To pa pomeni prihranek časa in virov. 

JUB-ov niansirni sistem JUMIX in NCS Colour System®© vam 
sedaj dajeta v roke močno orodje za učinkovito in natančno 
delo z barvami.

Miha Skvarč, produktni vodja

Podobnost svetlosti
Med seboj kombiniramo vse barvne odtenke z isto vrednostjo 
beline (prvi dve številki v oznaki barvnega odtenka). Izberemo 
lahko iz katerega koli dela barvnega spektra barvne karte NCS. 
Nekaj primerov prikazuje spodnja slika:

Podobnost intenzivnosti
Med seboj kombiniramo vse barvne odtenke z isto vrednostjo 
intenzivnosti (drugi dve številki v oznaki barvnega odtenka). 

Izberemo lahko iz katerega koli dela barvnega spektra barvne 
karte NCS. Nekaj primerov prikazuje spodnja slika:

Podobna belina

  
Podobna svetlost

  
Podobna  

intenzivnost

  
Podobni 

barvni podtoni

reference

Lokacija: stanovanjski blok, Planina, Kranj
Material: AKRILNI GLAJENI OMET 2,0 (ATG 2,0)
Niansa: odtenek po naročilu
Leto prenove: 2009 

Lokacija: Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
Material: JUBOSAN SANIRNI SISTEM, JUBOSIL FX
Niansa: 1080 in 1075
Leto prenove: 2009 

jumix

NCS S 1010-R80B 

NCS S 2010-R90B 

NCS S 3010-B 

NCS S 4010-B10G

NCS S 2030-Y60R 

NCS S 2030-R10B 

NCS S 2030-R60B 

NCS S 2030-B10G 

NCS S 5030-R10B 

NCS S 4040-R20B 

NCS S 3050-R30B 

NCS S 2060-R40B 

NCS S 1040-Y40R 

NCS S 1050-Y50R 

NCS S 1060-Y60R 

NCS S 1070-Y70R 
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jub in mladiekologija

Otroci so naše največje bogastvo in zavedati se moramo, da so otroci tisti, ki bodo nosili našo 
podobo v prihodnosti. Vsi si želimo, da bi bili njihova popotnica v življenju lepi spomini, za kar 
se je treba truditi že v otrokovi mladosti. Velik del časa majhni otroci preživijo v vrtcih in bivanje 
v prijetnem okolju je pomembno tako za otroke kot njihove starše in ne nazadnje za vsakega od 
nas. V vrtcih pa se nemalokrat srečujejo s pomanjkanjem sredstev za vsa potrebna obnovitvena 
in vzdrževalna dela. V našem podjetju smo se zato odločili, da vrtcem pomagamo pri obnovi in-
frastrukture z doniranjem barv in tako tudi mi prispevamo k lepim spominom otrok na pisane 
trenutke med vrstniki. 

V jesenskih mesecih smo izvedli dve tovrstni akciji, in sicer v vrtcu Mehurčki v Poljčanah in v vrtcu Urška v Domžalah. 

Na obisku v slovenskih vrtcih
V želji, da v JUB-u ohranimo ekološko nara-
vnanost in še izboljšamo ravnanje z okoljem, 
smo v začetku lanskega leta izvedli natečaj 
za izbiro interne eko maskote in eko slogana. 
Sodelavci skupine JUB smo predlagali 22 idej 
za eko maskote in 25 idej za eko slogane. Izbira 
je bila težka. Med eko maskotami so prevla-
dovale ideje eko Bojana v različnih preoblekah 
in različne variante eko kapljic. Eko slogani so 
bili tematsko zelo različni. V ožji izbor smo z 
glasovanjem izbrali 5 sloganov, izmed katerih 
smo se odločili in kot glavnega potrdili slogan 
Zbiraj, ločuj, naravo varuj avtorice Katje Kerin 
Rozman. Ta slogan spremlja tudi glavna eko 
maskota marjetica, ki v svojem okrilju varuje 
naš planet pri tem pa trdno stoji na JUB-ovih 
hiškah. Avtor te maskote je Miha Skvarč.

V Jub-u skrbimo za ekološko zavest

Kot delovne maskote smo izbrali ljubke kapljice v treh različnih 
variantah ustvarjalca Jana Martinčiča, starega 9 let, čigar oče 
Sebastjan je zaposlen v JUB-u. Te maskote spremljajo slogani, 
ki jih je posredoval Tomaž Lunar. 

Izbrane eko maskote in eko slogani so bili tudi nagrajeni. Ob 
tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste sodelovali in 
prispevali toliko res dobrih idej. 

V bodoče nas bodo izbrane eko maskote s pripadajočimi slo-
gani spremljale pri našem delu v obliki slik in plakatov v naših 
prostorih, na koših za ločeno zbiranje odpadkov. Zaposleni, ki 
delajo na področju okolja jih bomo vključevali v interne dopise 
z ekološko vsebino in kot priponke v elektronski pošti. Skrat-
ka uporabljali jih bomo povsod tam, kjer bi lahko še poudarili 
in vzpodbudili našo ekološko zavest ter trud za varovanje in 
ohranjanje okolja začenši pri skrbi za red in čistočo v podjetju.

Nataša Iršič Bedenik, direktorica področja kakovosti in 
okolja in Lidija Janežič Hočevar, tehnologinja za okolje

Vrtec Mehurčki, Poljčane
V vrtcu Otona Župančiča – enota Mehurčki v Poljčanah v pe-
tih oddelkih preživlja dneve okoli sto otrok. Vzgojitelji in starši 
otrok so v oktobru organizirali akcijo in se lotili nujno potreb-
nega barvanja ograje okoli vrtca. Za obnovo ograje smo vrtcu 
donirali JUBIN emajl, okolju prijazen izdelek brez topil, s kate-
rim so barvali tako starši kot otroci in ograjo oblekli v pisane 
barve, ki so danes vrtcu v ponos. Dan, ko se je vrtec odel v 
nove barve, je bil za krajane pravi praznik. O naši akciji so se 
razpisali tudi v občinskem časopisu Bistriška panorama.

Vrtec Urška, Domžale
Vrtec Urška je največja enota vrtca z 19 skupinami v centru 
Domžal, ki jo obiskuje 331 otrok. Ob vrtcu je veliko igrišče z 
lesenimi in kovinskimi igrali, ograjami, mizami in klopmi, ki pa 
jih je dodobra načel zob časa. Odločili smo se, da vrtcu po-
klonimo okolju prijazne JUBIN emajle in lazure za obnovo in 
osvežitev igrišča, pripravili pa smo tudi nekaj nalepk in bordur 
Bojan za otvoritev novega vrtca Češmin, s katerimi so polepili 
in s tem polepšali notranje prostore. Pomočnica ravnateljice 
Tina Pančur je povedala: »Običajno vedno primanjkuje sred-
stev za učinkovito obnovo in vzdrževanje, zato smo bili v vrtcu 
donacije zelo veseli. Obnove se je najprej lotil hišnik. Prebarval 
je nekaj najbolj kritičnih igral, ki so zaživela v novi preoble-
ki. Z deli bomo nadaljevali spomladi, ko bomo k sodelovanju 
povabili tudi starše, ki so nam vedno pripravljeni pomagati 
pri večjih delovnih akcijah.« Nad bordurami Bojana v novem 
vrtcu Češmin pa so bili predvsem navdušeni otroci. V skupini 
dve- do triletnih otrok so spoznavali imena barv prav z njego-
vo pomočjo. Tako je naš Bojan postal prava maskota vrtca. 

VRTEC URŠKA: spoznavanje barv, 
utrinki iz vrtca

VRTEC MEHURČKI, Poljčane

Vojka Kos, direktorica področja trženja

V podjetju JUB si želimo še več takih akcij in nasmejanih obra-
zov, tako otrok kot njihovih staršev, tudi v letošnjem letu.

Vsi zaposleni smo s tem povabljeni, da z uporabo eko ma-
skot in sloganov le-te prispevajo delček k naši ekološki kulturi  
JUBIZMA.

Zbiraj, ločuj, naravo varuj.

Kdor se košu izmika,  
je pokvarjena njegova olika.

Varujmo, naravo, izberimo
barvo koša pravo.

Pazi na čistočo in red,
da bo vesel ves svet.
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Če smo do sedaj objavljali le fotografije  
JUB-ovcev, pa v tej številki predstavljamo prve 
foto mojstrovine pogumnežev, ki so si nam 
»drznili« poslati svoje izdelke. 

Ljubitelji barvne palete boste navdušeni nad čudovito foto-
grafijo, ki je uspela Kristjanu Malačiču. Upodablja metulja, ki se 
baha v posrečeni modri barvi, kontrast pa mu daje zameglje-
no zeleno ozadje.

Franc Šeško je ovekovečil utrip jesenskega gozda. To vsem 
znano podobo melodije barv mu je uspelo ujeti brez motečih 
elementov, z zaključkom v harmonični celoti.

Ker smo še v zimskem času, je pravi trenutek še za predstavitev 
Cveta v ivju. Fotografija je zanimiva predvsem zaradi blagega 
neskladja s standardnimi pravili fotografije. Pozornost pa velja 
usmeriti na neenakomerno osvetljenost samega cveta.

Želimo si še več vaših izdelkov, ki nam jih pošljite na naslov 
andrej.virag@trc-jub.si.

Andrej Virag, razvojni inženir in  
Urška Smrkolj, administratorka

Kristjan Malačič,  
Navadni modrijan, Prekmurje 2009

Monika Podgorelec,  
Cvet v ivju, Lendava 2009

Franc Šeško, 
Barve jeseni, okolica Ljubljane 2008

barve narave Križanka

razvedrilointerno

Rešitev nagradne križanke pošljite na naslov: JUB Kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, z 
dopisom “rešitev križanke” nakasneje do 30. 4. 2010. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Prva nagrada: brezplačna barvna študija fasade; Druga nagrada: Jub Decor šablona; Tretja nagrada: 
JubIN Metal, 0.65l, niansa po izbiri.
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