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jub v regijiuvodnik

V septembru 2010 smo v JUB-u poleg preno-
vljene maloprodajne trgovine odprli nov raz-
stavni salon JUB Design Studio. Razstavni salon 
je namenjen vsem, ki želijo z barvami spreme-
niti dom ali zanj skrbno izbirajo in iščejo ener-
gijsko učinkovito fasado. V JUB Design Studiu 
tako končnim kupcem kot tudi izvajalcem ves 
čas nudimo strokovno podporo in pomoč pri 
izbiri barvnega odtenka. 

Širitev razstavnih 
salonov JDS v Sloveniji 
in regiji

Pred nami je nova sezona in leto, v katerem se 
bodo pokazale prave posledice recesije. Gospo-
darski krizi nekako ni in ni videti konca in očitno 
je še posebej na udaru gradbeništvo, dejavnost v 
kateri vsi skupaj poslujemo. V JUB-u smo že več-
krat poudarili, da se proti krizi borimo z investici-
jami v razvoj in nove tehnologije, nikakor pa ni-
smo pozabili na investicije v trženje. Letos največ 
pozornosti usmerjamo v blagovno znamko, ki si 
to tudi najbolj zasluži – blagovno znamko JUPOL. 

Jupol je lansko leto obeležil zavidljivih 40 let in velja za eno 
od najuspešnejših slovenskih blagovnih znamk. To dokazujejo 
številni pridobljeni certifikati kakovosti, kot tudi priznanja Tru-
stedbrand, SI.Brand, Best Buy in ostali. Jupol je z leti namreč 
postal generik na trgu notranjih barv in prva izbira skoraj 75 
odstotkov kupcev na območju bivše Jugoslavije. 
Zadnje desetletje smo razvili številne nove izdelke znotraj 
družine Jupol in sklenili, da jim letos prenovimo embalažo z 
namenom, da poenotimo njihov izgled ter našim zvestim in 
novim kupcem olajšamo nakup z bolj pregledno ponudbo na 
prodajnih policah.
Sprememba embalaže pa ni edina sprememba v prodajnem 
programu notranjih barv Jupol. V letošnjem letu smo druži-
ni dodali novega člana Jupol Block, dodali 3 nove trendne 
barvne odtenke v naboru izdelkov Jupol Trend, ter glede na 
zahteve trga popolnoma prenovili barvne odtenke izdelkov 
Jupol Junior.
Poleg tega na vseh naših trgih v novo sezono vstopamo z 
novo akcijo tržnega komuniciranja blagovne znamke Ju-
pol, čemur so podrejene številne druge trženjske in prodaj-
ne aktivnosti. Vse novosti vam bomo z veseljem predstavili 
na izobraževanjih za poslovne partnerje v JUB Akademiji, na 
brezplačnih delavnicah in predavanjih za končne kupce v JUB 
Design Studio razstavnem salonu ter široki javnosti na našem 
prvem letošnjem sejmu – sejmu DOM v Ljubljani.
O vseh novostih si lahko preberete v naših, sedaj že stalnih ru-
brikah JUB Magazina, ki je pred vami. Upamo, da boste tudi to 
številko z veseljem prebrali, kot vedno pa bomo veseli tudi vaših 
pripomb, priporočil ali 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: Bograf d.o.o.
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

Poleg tega si v JUB Design Studiu na razstavnih panojih lahko 
ogledate nanose vseh naših barv na večjih površinah ter naj-
dete estetske rešitve dekoracije notranjih prostorov s pomo-
čjo šablon in posameznih izdelkov za dekorativno obdelavo. 
Ogledate si lahko tudi fasadne barve in omete vseh vrst ter 
prereze posameznih fasadnih sistemov Jubizol.

V JUB-u se skušamo čim bolje prilagoditi željam in potrebam 
naših kupcev, tako smo kmalu po otvoritvi razstavnega salo-
na začeli organizirati redne praktične delavnice in predavanja. 

V JUB Design Studiu sta vam na voljo arhitekt svetovalec, ki 
vam bo svetoval pri izbiri barv za interier in eksterier, in teh-
nični svetovalec, ki vam bo nudil strokovno pomoč pri izbiri 
materialov za posamezno podlago ter svetoval pri izbiri pri-
merne zaščite fasade z izračunom prihranka stroškov energije 
ob posamezni vrsti fasadnega sistema.

Tako delavnice kot tudi predavanja so namenjeni predvsem 
končnim kupcem.

Zaradi velikega interesa in obiska JUB Design Studia smo se v 
JUB-u odločili, da v letu 2011 nove razstavne salone odpremo 
tako v Sloveniji, kot tudi na trgih naših odvisnih družb. Med 
prvimi bosta v tujini odprta razstavni salon na Hrvaškem in 
na Madžarskem.

JUB na sejmih v letu 2011
JUB že več kot desetletje ohranja tradicijo predstavljanja svojih 
izdelkov na sejmih. Tudi letos se bomo na trgih, kjer smo priso-
tni s svojimi izdelki, predstavili na različnih sejmih.
Kljub pesimističnim napovedim v gospodarstvu verjamemo, 
da bomo obiskovalcem na sejmih ponudili prave rešitve. Po-
leg predstavitve družine Jupol v novi embalaži, ki je glavno 
sporočilo vsem trgom v letošnjem letu, bomo veliko pozor-

SEJEM 2011 Država Kraj TERMIN SEJMA
sejem DOM Slovenija Ljubljana 8. do 13. 3. 2011
sejem gradbeništva Makedonija Skopje 2. do 6. 3. 2010
sejem gradbeništva Srbija Beograd 12. do 16. 4. 2011
sejem Construma Madžarska Budimpešta 5. do 10. 4. 2011
sejem Expo Kos Kosovo Priština 5. do 9. 5. 2011
sejam Konsulting Krasnojarsk Rusija Krasnojarsk 10. do 13. 5. 2011
sejam Irkutsk Rusija Irkutsk 10. do 13. 5. 2011
sejem MOSBUILD Moskva Rusija Moskva 5. do 8. 4. 2011
sejem Tjumen (ali Naganju) Rusija Tjumen 10. do 13. 5. 2011
sejem MOS Slovenija Celje 7. do 14. 9. 2011
sejem SASO Hrvaška Split oktober 2011
sejem MADE expo Italija Milano oktober 2011

nost namenili materialom za vgradnjo toplotnoizolacijskih sis-
temov, dekoraciji notranjih zidnih površin, vgradnji keramike, 
sanacijam in obnovam ter ne nazadnje tudi izdelkom za zašči-
to in negovanje lesenih in kovinskih površin.
Vedno se trudimo ponuditi kupcem najboljše, zato vas vlju-
dno vabimo na sejme, kjer se bomo predstavili s svojimi izdel-
ki in storitvami.
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V zadnjem času se v našem okolju vse pogo-
steje srečujemo z barvnim onesnaževanjem z 
intenzivnimi barvnimi odtenki fasad, zato smo 
v sklopu JUB Akademije skupaj z Zbornico za 
arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) konec 
lanskega septembra organizirali strokovno 
izobraževanje, ki je bilo namenjeno izključno 
arhitektom. 

JUB Akademija izvaja najrazličnejša strokovna 
in praktična usposabljanja s področja zaključ-
nih slojev v gradbeništvu, pravilne uporabe in 
vgradnje barv, dekorativnih ometov in drugih 
izdelkov ter zahtevnejših dekorativnih tehnik, 
ozavešča uporabnike o uporabi okolju in upo-
rabniku prijaznih izdelkov, ekologiji, vgradnji 
energetsko učinkovitih sistemov in svetovanju 
uporabnikom pri izbiri najprimernejših tehnič-
nih rešitev ter nudi tehnično svetovanje pri sa-
nacijskih in vzdrževalnih posegih.

V okviru JUB Akademije potekajo izobraževanja vse leto za 
različne ciljne skupine, kot so fasaderji, slikopleskarji, kerami-
čarji, trgovci, arhitekti, projektanti, designerji, nadzorniki, stro-
kovnjaki s področja spomeniškega varstva, študenti, dijaki … 
Vsa izobraževanja so tako vsebinsko kot tudi časovno prilago-
jena vsaki skupini posebej.
Za slovenske profesionalne uporabnike naših izdelkov izobra-
ževanja potekajo v mesecih od januarja do aprila, večina teh 
seminarjev obravnava temi Vgradnja toplotnoizolacijskega 
sistema JUBIZOL ter Aplikacija notranjih barv in dekorativne 
tehnike obdelave zidnih površin. Organiziramo tako začetna 
kot tudi nadaljevalna izobraževanja, vsa pa ponavadi vključu-
jejo teoretični in tudi praktični del.
Poleg izobraževanj za slovenske profesionalne uporabnike 
organiziramo tudi izobraževanja za naše kupce in poslovne 
partnerje iz tujine. V letošnjem letu je bilo na naših izobraže-
vanjih prisotnih že več kakor 700 udeležencev. Vsi organizirani 
seminarji v okviru JUB Akademije so brezplačni.

Vse zainteresirane profesionalne uporabnike, ki se izobraževanja 
v okviru JUB Akademije še niso udeležili in bi to želeli, prosimo, 
da pošljejo prijavo za izobraževanje na e-naslov: academy@jub.
eu, kjer vpišejo svoje podatke in vrsto seminarja, ki bi se ga radi 
udeležili, ali pa pokličejo na brezplačno številko 080 15 56.

Strokovna ekskurzija  
arhitektov

Plani izobraževanj  
v letu 2011

Ogledu razstavnega salona je sledila predstavitev Tehnološko 
raziskovalnega centra JUB, d.o.o., kjer so se arhitekti ob naj-
sodobnejši opremi in s pomočjo visoko izobraženih kadrov 
prepričali, da je JUB dejansko eno od vodilnih podjetij na po-
dročju razvoja v svoji dejavnosti. Pri tem so se odprle številne 
nove možnosti sodelovanja JUB-a z ZAPS, arhitekti in Fakulte-
to za arhitekturo tudi v prihodnje. 

JUB Akademija

Glavni namen strokovnega izobraževanja je bil poudariti po-
men barv v prostoru, izpostaviti problem barvnega onesna-
ževanja in prikazati posledice vgrajevanja neustreznih barvnih 
odtenkov na fasadne sisteme. Da so te teme aktualne in po-
membne, je pokazala velika udeležba arhitektov, saj se jih je 
udeležilo nekaj manj kot sto.
 
Arhitektom smo najprej razkazali razstavni salon JUB Design 
Studio, s pomočjo katerega bodo svojim strankam lažje sve-
tovali pri izbiri barvnih kombinacij in granulacij ter ustreznih 
materialov tako za notranje prostore kot tudi za fasade. V raz-
stavnem salonu si obiskovalci lahko ogledajo vse barvne od-
tenke po JUB-ovi barvni karti in tudi vse granulacije na velikih 
površinah. Poleg tega so predstavljene barvne kombinacije 
po trenutnih barvnih trendih. V razstavnem salonu pa sta obi-
skovalcem ves čas brezplačno na voljo arhitekt svetovalec in 
tudi tehnični svetovalec.

Predavateljica Natalie Larsson

Predavatelj prof. Peter Gabrijelčič

Ogled  
TRC JUB d.o.o. Jelka Slatinšek, vodja JUB Akademije

Jelka Slatinšek, vodja JUB Akademije

Nadaljevanje je bilo posvečeno strokovnemu izobraževanju 
o barvnem onesnaževanju okolja z intenzivnimi barvnimi od-
tenki fasad. Na perečo problematiko barvnega onesnaževanja 
v Sloveniji je v uvodnem predavanju opozoril dekan Fakultete 
za arhitekturo prof. Peter Gabrijelčič. Sledilo je predavanje go-
spe Natalie Larsson iz švedskega inštituta Scandinavian Colour 
Institute, ki je predstavila barvni sistem Natural Colour System 
(NCS), nastanek sistema, označevanje odtenkov ter pravilno 
kombinacijo odtenkov in način generiranja lastne barvne she-
me, trende zunanjih fasadnih barv, odgovorila pa je tudi na 
vprašanje, zakaj vsi resni proizvajalci omejujejo intenzivne fa-
sadne barvne odtenke. Na vzorčnem primeru je prikazala po-
polne ureditve prostorskih načrtov nekaterih metropol. Miha 
Skvarč, produktni vodja JUMIX sistema v JUB-u, pa je pred-
stavil posledice vgrajevanja neustreznih barvnih odtenkov na 
fasadne sisteme.

Strokovno srečanje je bilo zelo uspešno, hkrati pa je odprlo 
številna nova področja in možnosti sodelovanja JUB-a z ZAPS 
in tudi z arhitekti samimi. Vsi udeleženci smo se tako strinjali, 
da to srečanje ni le enkratno, temveč pomeni le začetek naše-
ga dolgoročnega sodelovanja.
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Sejem Dom 2011 bo letos potekal od 8. do 13. 
marca. Na njem bomo prikazali bogato ponud-
bo izdelkov za zaključna dela v gradbeništvu 
skupaj z več novostmi. 

Premierno bomo predstavili prenovljeno embalažo družine 
Jupol. S spremembo embalaže smo blagovni znamki, ki je z 
nami že več kot 40 let, vdahnili svežino in novo podobo. 

Obiskovalce bomo seznanili še z novo pokrivno zidno barvo 
s kovinskim izgledom JUB Decor Glamour, namenjeno de-
koraciji notranjih površin. Predstavili jo bomo v kombinaciji s 
šablonami s pomočjo Jubovih aplikatorjev.

S prerezom fasade in posameznih slojev bomo prikazali to-
plotno izolacijske sisteme Jubizol  ki zagotavljajo vsaj 40 % 
prihranek energije in 10 letno garancijo. 

Tudi tokrat bo na sejmu za svetovanje glede barvnih kom-
binacij za interier in fasade ter prikaz barvnih študij poskrbel 
arhitekt svetovalec v JUB Design Studiu. 

Za vsa vprašanja bodo obiskovalcem na voljo strokovnjaki 
JUB-ove tehnično-informativne službe. Obiščite nas v hali C 
na razstavnem prostoru številka 24 od 8. do 13. marca. 

Vljudno vabljeni.

Nagrado Časnika Finance za posebne dosežke 
v gospodarstvu v Sloveniji je letos prejel Štefan 
Hoyer, predsednik uprave Skupine JUB. Gospod 
Hoyer je v JUB-u zaposlen že 34 let, od tega kar 
28 let kot predsednik uprave Skupine JUB. 

Sejem Dom 2011Nagrada za izjemne dosežke v gospodarstvu 
predsedniku uprave Skupine JUB

aktualno

Za Časnik Finance je Štefan Hoyer ob tej priliki povedal: »Ob 
prevzemu mesta direktorja leta 1982 sem bil zelo mlad, neiz-
kušen, vse je bilo nekako na zelo preprosti ravni. Kljub fakulteti 
nisem imel občutka, da sem se za prakso kaj naučil. Pravza-
prav včasih razmišljam, kako sploh lahko en človek preživi tako 
različna obdobja, od silne nerazvitosti do današnje visokoteh-
nološke razvitosti, od samoupravljanja do kapitalizma«. Meni, 
da je preživel z veliko delavnostjo, poštenjem, hitrim učenjem 
in pripravljenostjo na spremembe. 

In cilji? Čez dve leti načrtuje upokojitev, zato že dve leti pri-
pravlja naslednike. »V poslovnem smislu ima JUB zelo dobre 
tržne, človeške in tehnološke temelje, ki so dobra podlaga za 
nadaljnji razvoj. Kljub zelo trdi konkurenci menim, da imamo 
še dosti rezerv, da smo boljši in da se lahko uspešno tepemo 
za tržne deleže,« še pravi g. Hoyer.

JUB je po pisanju Časnika Finance eden izmed skritih šampi-
onov Slovenije, čigar korenine segajo v daljno leto 1875, ko je 
lastnik mlinov Viktor Gale v kraju pri Ljubljani začel proizvajati 
barve. Kot navaja Časnik Finance, je bilo upravljati podjetje, ki 
je štelo že več kot sto let, ko je Štefan Hoyer  prevzel njegovo 
vodenje, zelo odgovorna naloga – tudi zaradi zavezanosti dol-
goletni tradiciji. V času Hoyerjevega direktorovanja je JUB pre-
viharil tako težka obdobja, razpad skupne države, lastninjenje, 
kot tudi dosegel izjemne rasti v času konjukture in postal ena 
izmed najpomembnejših slovenskih multinacionalk.

Tudi JUB-a se je dotaknila kriza, a kot pravi Štefan Hoyer, nam 
je odprla oči za nekaj naših slabših strani, ki smo jih tako mo-
rali izboljšati. »V neprijaznem času smo intenzivno spreminjali 
družbo, vlagali v znanje, v razvojni center in zaposlovali mlade 

strokovnjake, na katere zelo računam v boju s krizo. Čutiti je 
novo mladostno energijo, kar mi je v veliko veselje,« pojasnju-
je letošnji nagrajenec. Dodaja, da bodo letošnji poslovni rezul-
tati na približno lanski ravni, in meni, da jim bo uspelo solidno 
preživeti ta krizna leta.

Pri sprejemanju zahtevnih poslovnih odločitev se je posveto-
val s svojim timom, a izkušnje, kot pravi, gredo bolj v smer 
reka »če sam ne znaš, ti tudi drugi ne morejo rešiti problema«. 
Njegov način delovanja je skozi tim in timske odločitve, saj je 
pristaš timskega dela z visokimi pooblastili, kar je po njego-
vem mnenju precej zahtevnejše, a tudi uspešnejše. »V mlajših 
letih sem bolj sledil literaturi, funkcionalnim seminarjem, po-
biral koristne izkušnje in ideje, hodil po svetu z odprtimi očmi. 
V smislu poslovnih odločitev mislim, da je najpomembneje 
imeti dobre sodelavce. Po možnosti boljše od sebe. Najkako-
vostnejše so timske odločitve,« še pravi Hoyer. Dober voditelj 
mora imeti po njegovem mnenju nekaj primernih osebnih 
lastnosti, vse drugo pa je samo ogromno poštenega dela s 
hitrim učenjem.

Nagrada Štefanu Hoyerju za posebne dosežke v gospodarstvu 
je nagrada vsem nam, zaposlenim v Skupini JUB.

Čestitamo!

Štefan Hoyer

Si.Brand TOP50 2010 je nevtralni raziskovalni 
projekt, ki ga je Društvo potrošnikov za ran-
giranje in definiranje blagovnih in storitvenih 
znamk – Si.Brand izvedlo, da bi določilo lestvi-
co 50 najboljših znamk po izboru slovenskih 
potrošnikov v letu 2010. 

Projekt ima tekmovalni in promocijski namen, ki temelji na 
objavi letne lestvice TOP 50 najboljših blagovnih in storitvenih 
znamk. Raziskava je izjemnega pomena, ker s sodelovanjem 
v njej promoviramo lastne blagovne (ali storitvene) znamke 
ter obenem ugotavljamo »stopnjo« popularnosti. Skupaj je 
sodelovalo 65 blagovnih znamk, mi pa smo prijavili blagovne 
znamke JUB, JUPOL in JUBIN.

Društvo potrošnikov za rangiranje in definiranje blagovnih 
in storitvenih znamk – si.Brand je tako konec januarja 2011 v 
Ljubljani razglasilo lestvico 50 najboljših slovenskih blagovnih 
znamk po izboru potrošnikov v letu 2010. 

Na vrh lestvice so se uvrstile blagovne znamke Fructal, Palo-
ma in Radenska. V prvo deseterico pa se je poleg blagovnih 
znamk Gorenjka, Kras, 1001 cvet, Oaza, Elan in Slovenske žele-
znice uvrstil tudi JUB.

Poleg blagovne znamke JUB, ki se je uvrstila na zavidljivo 8. 
mesto, sta se med 50 najboljših slovenskih blagovnih znamk 
uvrstila tudi Jupol na 15. mesto in JUBIN na 49. mesto.

Z rezultati smo lahko zelo zadovoljni, saj v našem primeru ne 
gre za blagovne znamke izdelkov vsakdanje rabe, temveč bla-
govne znamke, s katerimi se potrošniki srečujejo največ enkrat 
v letu.

Melita Kette Čadež, vodja tržnega kominiciranja

SI.BRAND 2010:  
JUB, JUPOL in JUBIN med 
50 najboljšimi slovenskimi 
blagovnimi znamkami 

2011

si.Brand

Razstavni prostor JUB na sejmu DOM 2010
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Tekmovanje slikopleskarjev  
v Porodnišnici Ljubljana

predstavljamo izdelke

Odbor Sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je 26. 
novembra 2010 organiziral svojo že 12. huma-
nitarno akcijo zapored, ki je bila tokrat name-
njena Porodnišnici Ljubljana.

Na že tradicionalnem tekmovanju slikopleskarjev je 67 sli-
kopleskarjev in članov humanitarnih skupin v enem dnevu 
prebarvalo 4.500 m² zidnih površin na prenatalnem oddelku 
porodnišnice v 4. nadstropju. Vrednost opravljenih del in ma-
teriala ocenjujemo na 40.000 EUR. 

reportaža

Zadovoljno osebje Porodnišnice Ljubljana

Prenos znanja mlajši generaciji

Pri barvanju so se preizkusili tudi predstavniki osebja Porodnišnice

Zmagovalne ekipe

Slikopleskarji so svojo hunanitarnost izkazali s svojim delom, 
proizvajalci barv in ostalih materialov pa z donacijo svojih iz-
delkov. Celotno 4. nadstropje Porodnišnice Ljubljana je tako 
v enem dnevu prebarvalo 17 tekmovalnih ekip, ki jih  je se-
stavljalo 34 slikopleskarjev, ter dodatnih 33 prostovoljcev v 
humanitarnem delu. 

barvnih odtenkov. Enako je bilo tudi letos, in to za vseh 20 sob 
in vse hodnike na tem prenatalnem oddelku. Poleg JUB-a, ki 
je že od samega začetka glavni sponzor akcije, so z barvami, 
premazi, orodji in drugim potrebnim materialom sodelovali še 
Helios, Belinka Belles, Žima, Tesa Tape, Rigips in Mercator. 

Tekmovanje si je leta 1999 zamislil Branko Goričan, predsednik 
gradbene sekcije pri OOZ Ptuj. Sodelujoči vsako leto izvajajo 
zahtevna slikopleskarska dela v tistih javnih ustanovah, ki ima-
jo z obnovo svojih stavb prvenstveno finančne težave. Akcija 
ima zato humanitarni namen.

V JUB-u  bomo tudi v prihodnje podpirali take humanitarne 
iniciative, saj se zavedamo, da lahko s skupnimi močmi in s 
primerno pobudo, kot nam jo je dal pred leti Branko Goričan, 
zagotovimo korist takim javnim ustanovam. Vedno smo na-
klonjeni tudi šolam, vrtcem, lokalnim skupnostim in posame-
znikom, ki so naše »barvite« pomoči zelo veseli, to pa je še 
en razlog, ki nas bo tudi v prihodnje usmerjal v dobrodelnost. 

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja
JUB vsako leto zagotovi vse potrebne zidne barve in druge 
materiale, naši arhitekti pa pomagajo tudi pri izbiri primernih 

Nanoxilcolor je fasadna barva s samočistilnim 
učinkom na osnovi vodne disperzije silikonskih 
veziv. Namenjena je dekorativni zaščiti novih in 
starih, grobih ali finih fasadnih površin. Barvni 
film je armiran s tankimi sintetičnimi vlakni, tako 
da na mestih pretirano debelih nanosov, v braz-
dah, žlebovih in jamicah ne razpoka.

Z barvo Nanoxilcolor lahko zaščitimo vremensko najbolj izpo-
stavljene površine, saj glavne komponente, izdelane v skladu z 
najnovejšimi izsledki nanotehnologije, zagotavljajo visoko od-
pornost proti učinkovanju dimnih plinov, UV-žarkov in drugih 
atmosferilij ter posledično odlično obstojnost. 

Zaradi visoke vsebnosti silikonskih veziv, siloksanskih in drugih 
dodatkov, ki tvorijo na površini izredno vodoodbojno mikrote-
ksturo, se fasadnih površin, prebarvanih z barvo Nanoxilcolor 
slabše oprijemljejo prah, saje in druga umazanija, ki jih z dežju 
izpostavljenih površin v veliki meri izpere že padavinska voda. 

Prebarvane površine so dolgo odporne proti okužbi z najbolj 
razširjenimi vrstami zidnih alg in plesni, zato je Nanoxilcolor 
primeren tudi za vzdrževalno barvanje prav z zidnimi algami in 
plesnimi okuženih fasadnih površin, če jih pred tem učinkovito 
dezinficiramo. 

NANOXILCOLOR
samočistilna mikroarmirana fasadna barva

Napovedujemo prihod nove zidne barve s kovin-
skim izgledom. Primerna je za stensko poslikavo 
z JUB decor šablonami, ali za dekorativno zaščito 
večjih zidnih notranjih površin. Pri dekorativni 
zaščiti večjih površin uporabimo »petinato« teh-
niko. To je tehnika s križnimi potegi čopiča, ki daje 
prebarvani površini specifičen dekorativni videz. 
Z uporabo pokrivne barve s kovinskim izgledom 
JUB decor Glamour boste prostoru dodali zelo 
moderen in dekorativen kovinski učinek. Na vo-
ljo je v zlati, srebrni in bronasti barvi ter v več raz-
ličnih kovinskih barvnih odtenkih. Če želite nekaj 
posebnega, lahko v prostoru kombinirate obe 
tehniki, tako poslikavo s šablonami kot »petina-
to« tehniko, in si v prostoru naredite samosvoj in 
edinstven ambient.

JUB decor Glamour
pokrivna barva z bleščicami

Lastnosti barve JUB decor Glamour:
•     odporna proti mokremu drgnjenju;
•     dobro pokrivna;
•     okolju prijazna pralna barva z izjemno nizko vsebnostjo 

lahko hlapnih organskih snovi;
•     enostavna za nanašanje;
•     primerna za nadaljnjo obdelavo: po 4 do 6 urah;
•     barvni odtenki: zlat, srebrn, bronast, JUMIX: odtenki po 

barvni karti JUB decor Glamour;
•     nanašanje: za poslikavo priporočamo valjček flock, za večje 

površine valjček, čopič ali z brizganjem.
•     videz: kovinski;
•     pakiranje: plastični lonček, 0,65 l. 

Simona Sojar, produktni vodja

Lastnosti fasadne barve NANOXILCOLOR:
•     samočistilni učinek;
•     visoka paroprepustnost;
•     visoka vodoodbojnost;
•     odlična pokrivnost;
•     barvni odtenki: bela (1001) in odtenki iz barvne karte JUB s 

končnicama 4 in 5 ter simbolom * (na JUMIX niansirnih po-
stajah na prodajnih mestih);

•     poraba: 300–700 ml/m2;
•     pakiranje: plastično vedro, 16 l.

 Miha Gašperšič, produktni vodja
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Nova embalaža za profesionalno linijo  
in sprememba imen
V okviru prenove embalaže družine izdelkov 
JUPOL smo v letu 2011 zamenjali tudi zuna-
njo podobo izdelkov, namenjenih predvsem 
profesionalnim uporabnikom, in jih združili 
pod krovno blagovno znamko JUB professio-
nal. Visoka in jasna sporočilnost ter elegantna 
oblikovna rešitev so pomembne lastnosti pre-
novljene podobe izdelkov, kar jih še bolj pribli-
žuje uporabniku in utrjuje ugled podjetja JUB 
na trgu.

Poleg drugačne zunanje podobe izdelkov, namenjenih profe-
sionalnim uporabnikom, smo zaradi poenotenja in poenosta-
vitve spremenili tudi njihove nazive.

Arhitektura profesionalne linije izdelkov
Vsi izdelki podjetja JUB v okviru blagovne znamke JUB pro-
fessional tako sedaj komunicirajo z uporabnikom na več rav-
neh. Na sprednji strani etikete so pomembnejše značilnosti 
izdelka pojasnjene z generičnim imenom in slikovnimi pikto-
grami. Izdelki v pastozni obliki, ki se uporabljajo pretežno za 
zunanjo zaščito in dekoracijo fasadnih in drugih površin, so v 
grobem razdeljeni v tri skupine glede na vezivo, ki je osnova 
njihove formulacije, in s tem po lastnostih. Tako se 
pri izdelkih z akrilnim vezivom ali njegovimi 
modificiranimi oblikami na etiketi pojavlja 
barva bele kave, silikatni izdelki so označeni 
v zelenih odtenkih, silikonski pa v oranžnih. 
Notranje zidne barve z blagovno znamko Ju-
pol vedno nastopajo v kombinaciji s tradi-
cionalnim modrim odtenkom, izravnal-
ne mase Jubolin pa v svetlo zelenih 
odtenkih.

Spremenila pa so se tudi nekatera 
imena izdelkov. Vse fasadne barve 
imajo po novem končnico »color«, 
osnovni premazi pa končnico »pri-
mer«, s čimer smo želeli dodatno poja-
sniti namen uporabe izdelkov.

Skupine in poimenovanja posameznih izdelkov 
znotraj JUB Professional:

STARO IME NOVO IME

AKRILAT - označen s pasico barve bele kave

Jukol Jukolprimer

Vezakril Vezakrilprimer

SILIKAT – označen s pasico zelene barve

Jubosil GX Silicateprimer Jubosil GX

Jubosil EX Revitalprimer

Jubosil FX Jubosilcolor Silicate

Revitalcolor SI Revitalcolor Silicate

SILIKON – označen s pasico oranžne barve

Jubosil G Siliconeprimer Jubosil G

Jubosil F Jubosilcolor Silicone

Jubosil H Jubosil Hydrophob

Revitalcolor silikon Revitalcolor Silicone

JUPOL – označen s pasico modre barve

JUBOLIN – označen s pasico svetlo zelene barve

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja

1. Naziv izdelka
2.  Generika izdelka v jezikovnih mutacijah 
3.  Barva črte in JUB-ovih hišk v barvi značilni za posamezno 

skupino izdelkov 
4. Struktura površine 
5. Uporabnost – eksterier / interier.
6. Logotip JUB Professional.
7. Rdeča pasica www.jub.eu.
8.  Pokrov v barvnem odtenku, ki je značilen za določeno skupino 

izdelkov (Barve v barvi veziva • Osnovni premazi vsi siv pokrov
    • Ometi in Izravnalne mase: bel pokrov)
9. Izpostavljene lastnosti izdelka

Fasadni sistemi  
JUBIZOL
Končnim kupcem želimo predstaviti fasadne 
sisteme, ki so preverjeno najboljši po različnih 
merilih, zato smo se odločili za štiri JUBIZOL 
sisteme, med katerimi lahko vsak kupec najde 
tisto, kar mu je osebno pri izbiri fasade najbolj 
pomembno. 

JUBIZOL PREMIUM, COMFORT, STANDARD in NATUR  pred-
stavljajo klasične kontaktne fasadne sisteme, ki se razlikujejo 
predvsem po kakovosti uporabljenih materialov in posledično 
po dolgotrajnosti ohranjanja najbolj pomembnih lastnosti fa-
sadnega sistema. Razlike med sistemi opredeljuje izbor  vrste 
izolacijskih plošč kot tudi določena kombinacija lepil in deko-
rativnih ometov. 

Ne glede na to, kateri fasadni sistem izberete, vam zagotavljamo 
10-letno garancijo. Vsi JUBIZOL sistemi imajo evropsko tehnično 
soglasje (ETA), ki ob ustreznem vzdrževanju, jamči za popolno 
funkcionalnost sistema minimalno 25 let. Sistemi PREMIUM, COM-
FORT, STANDARD in NATUR predstavljajo eno od možnih kombi-
nacij materialov znotraj evropskega tehničnega soglasja (ETA).

Pri izdelkih Unixil G in Nanoxil G (vse granulacije) smo izve-
dli nadgradnjo recepture, kjer bodo še izboljšane aplikativne 
lastnosti, razširjen nabor odtenkov (Nanoxil G po novem nu-
dimo v 156 odtenkih), kot tudi končni izgled strukture ometa. 
Oba ometa sta kakovostno najvišje pozicionirana. Izboljšana 
kvaliteta bo na voljo v prenovljeni JUB professional embalaži, 
čemer se bo tudi razlikovala od obstoječe kvalitete.

NOVOST: V letu 2011 smo smo paleto odtenkov marmorne-
ga akrilnega ometa KULIRPLAST 2,0 mm dopolnili s 4 novimi 
odtenki. Poleg obstoječih so sedaj na voljo odtenki 510, 515, 
565 in 570.
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JUBIZOL STANDARD 

je najbolj razširjen toplotno-izolacijski sistem s 30-letno tradi-
cijo uporabe. Ta sistem zadovoljuje potrebe največjega števila 
kupcev, zagotavlja odlično razmerje med kakovostjo in ceno 
in je prva izbira večine profesionalcev. Priporočamo ga pri 
novogradnji, kot tudi pri obnovi objektov. Zaradi protipožar-
nih zahtev lahko uporabljamo Jubizol STANDARD sistem na 
objektih nižjih od 22 m.

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

Dekorativni omet: AKRILNI omet; Opcijsko silikatni omet 
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Značilnosti sistema:
•     idealno razmerje med kakovostjo in ceno;
•     velika izbira barvnih odtenkov, razen pri izbiri silikatnega ometa;
•     dekorativni omet je lahko glajen ali zariban;
•     več kot 30-letna tradicija;
•     več kot 10 milijonov m² vgrajenih fasad.

JUBIZOL COMFORT 

toplotno-izolacijski sistem predstavlja pravo izbiro za visoko 
zahtevne kupce, ki želijo narediti korak dlje pri izbiri fasade. 
Namenjen je objektom višjega standarda, na razpolago pa je 
izredno široka paleta barvnih odtenkov in visokokakovosten 
dekorativni omet.
Primeren je za fasade enodružinskih hiš kot tudi za velike 
objekte namenjene bivanju, turizmu, industriji in podobno. 

Komponente sistema:
Izolacija: JUBIZOL EPS izolacijske plošče; Opcijsko JUBIZOL 
EPS 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

Osnovni premaz: Unigrund
Dekorativni omet: UNIXIL G

Značilnosti sistema:
•     optimalen fasadni sistem v več pogledih;
•     izredno velika izbira barvnih odtenkov;
•     široka ponudba izolacijskih plošč (možnost izbire bolj paro-

prepustne EPS izolacijske plošče);
•     estetsko in tehnološko dovršen dekorativni omet, ki je lahko 

glajen ali zariban.

JUBIZOL PREMIUM 

toplotno-izolacijski sistem je rešitev, v kateri je uporabljena 
inovativna tehnologija (nano tehnologija), s katero zagotavlja-
mo vrhunsko kakovost in najboljšo zaščito vašega objekta. 
Uporablja se pri prestižnih objektih, kjer prevladujejo elegan-
ca, minimalizem in luksuz, ki jih najbolje pričara belina in pale-
ta pastelnih odtenkov. 

Namenjen je lastnikom vil in zelo zahtevnih objektov, kot so 
denimo izjemno visoke stavbe, objekti, ki niso zaščiteni pred 
dežjem, hoteli, industrijski objekti, kot tudi stanovanjski objek-
ti, ki se nahajajo v mestnih jedrih, izpostavljeni pa so visoki 
ravni onesnaževanja fasadnih površin.

Družina Jupol v novi embalaži
Jupol združuje tradicijo, kakovost in zaupanje 
kupcev, pridobljene s 40 leti znanja in izkušenj. 
Vse to se odraža v široki paleti naših izdelkov 
znotraj družine Jupol, ki smo jih razvijali v za-
dnjih letih.

Danes je Jupol družina visokokakovostnih notranjih barv, ki 
zajema izdelke za vsako generacijo in tako za vsak dom oziro-
ma za vsak življenjski slog. Blagovna znamka Jupol je dosegla 
fazo zrelosti in zato smo se v JUB-u odločili za njeno osveži-
tev. Tako smo v letu 2011 prenovili njeno embalažo. Embala-
žo izdelkov Jupol, namenjenih profesionalnim uporabnikom, 
smo uskladili z arhitekturo blagovne znamke JUB Professional, 
hkrati pa smo prenovili embalažo izdelkov Jupol, namenjenih 
končnim uporabnikom.

Kupcem želimo olajšati nakup, obenem pa poenotiti zunanjo 
podobo vseh izdelkov znotraj družine Jupol, zato smo v letu 
2011 v novi podobi na vseh naših trgih ponudili naslednje  
izdelke:
•     Jupol Classic je običajen Jupol, ki je na trgu prisoten že 

dobrih 40 let. Z letom 2011 smo ga preimenovali v Jupol 
Classic. Zaradi svoje kakovosti in izjemne paroprepustnosti 
ga je trg z leti sprejel kot generik za notranje zidne barve. 

•     Jupol Gold poleg visoke pralnosti in kakovosti omogoča 
niansiranje v več kot 2000 barvnih odtenkih. Znotraj naše 
ponudbe zidnih barv je JUPOL Gold tista, ki se lahko pohvali 
z največjo ponudbo odtenkov na niansirnem sistemu JUMIX.

•     Jupol Brillant je izjemno pre-
krivna bela barva (dovolj je 
enkratni nanos), ki jo poleg 
možnosti niansiranja v več 
kot 2000 barvnih odtenkih 
odlikuje izjemna belina.

•     Jupol Trend je že niansirana 
notranja zidna barva, ki je na 
voljo v 12 modernih trendo-
vskih barvnih odtenkih, pri 
kateri prav tako zadošča že 

enkratni nanos. V letu 2011 smo nekoliko osvežili nianse, v 
kateri je izdelek na voljo, in jih prilagodili barvnim trendom.

•      Jupol Junior je prav tako že niansirana notranja zidna barva, 
pri kateri zadošča že enkratni nanos. Z letom 2011 izdelek 
na trg vstopa v popolnoma novih nekoliko intenzivnejših 
barvnih odtenkih. Barvni odtenki so primerni za barvanje 
in poživitev otroških sob ali za številne kombinacije z Jupol 
Trendom.

•     Jupol Citro je notranja barva za prostore, kjer se pojavlja 
zidna plesen (kopalnica, spalnica), saj vsebuje dodatke, ki 
ščitijo film pred  razvojem alg in plesni.

•     Jupol Block je nova notranja barva v družini Jupol, ki izje-
mno dobro prekriva vse vrste madežev (kava, vino, otroške 
barve …).

V JUB-u se zavedamo, da moramo o spremembi embalaže 
dobro seznaniti naše kupce, zato smo letošnje leto posvetili 
blagovni znamki Jupol tudi na področju medijskega oglaše-
vanja. Ohraniti želimo prepoznavnost blagovne znamke Jupol 
na vseh trgih nekdanje Jugoslavije in jo povečati na trgih, kjer 
naše blagovne znamke Jupol še ne poznajo dovolj. Naš cilj je 
torej doseči, da je bo Jupol najboljša izbira barv za zaščito in 
dekoracijo notranjih zidnih površin. 

Leto 2011 smo zato poimenovali »leto Jupola«.

Melita Kette Čadež, 
 vodja tržnega komuniciranja

Komponente sistema:
Izolacija: LAMELA iz mineralne volne; Opcijsko (Plošča 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 (Di-
sperzijska malta, na EPS ploščah)
Armaturna mrežica: 160 g/m2

Osnovni premaz: Unigrund
Dekorativni omet: NANOXIL G; Opcijsko (SILIKONSKI omet)

Značilnosti sistema:
•     samočistilni učinek na površini ometa;
•     najdaljša življenjska doba med fasadnimi sistemi (min. 30 let);
•     visoka požarna odpornost sistema;
•     vrhunski zaključni omet na osnovi najnovejših izsledkov 

nano tehnologije;
•     materiali so izdelani s tehnološko dovršenimi tehnologijami;
•     širok izbor izolacijskih plošč;
•     zelo dobra zvočna izolativnost.

JUBIZOL NATUR SISTEM

Eno od osnovnih vodil podjetja JUB je visoka ekološka oza-
veščenost. Stalna skrb za človeka in njegovo okolico je eden 
primarnih ciljev, ki jim vztrajno sledimo. To idejo lahko še po-
sebej prepoznamo v JUBIZOL NATUR fasadnem sistemu. Za 
ekološko ozaveščene kupce, ki so istočasno ljubitelji narave 
in čistega okolja, je NATUR sistem prava rešitev. Sistem Natur 
priporočamo predvsem za objekte, ki so grajeni v skladu z ve-
ljavnimi ekološkimi smernicami.

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

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

Značilnosti sistema:
•     večina uporabljenih materialov je razgradljiva;
•     nizka poraba energije za proizvodnjo materialov;
•     naravni materiali;
•     izredna paroprepustnost sistema;
•     zelo dobra zvočna izolativnost.

Aleš Kovač, produktni vodja
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Novi odtenki Jupol Trend in Jupol Junior
Svojemu domu hitro in preprosto vdahnite 
svežino in razgibanost z novimi trendovskimi 
odtenki, ki smo jih vključili v paleto notranjih 
barv Jupol Trend in Jupol Junior. Visoko po-
krivne, že pripravljene notranje barve v mo-
dnih odtenkih, vam zagotavljajo hitro in eno-
stavno barvanje brez večjega napora. 

V Jupol Trend in Jupol Junior smo vključili nove, modne od-
tenke, ki so prodajno zanimivi in napovedujejo nove, prihaja-
joče barvne trende za sezono. Izvedli smo tudi raziskavo všeč-
nosti barvnih odtenkov, ki je dodatno vplivala na vključitev 
odtenkov v prodajni program.

Barvni odtenki so bili testirani med otroci in starši, ki so iz-
brali med različnimi barvami, kot tudi intenzivnost barvnega 

odtenka ter kako bi kombinirali barvne odtenke med seboj 
doma v stanovanju. Zanimalo nas je tudi, ali starši dovoljujejo 
otrokom, da sami izberejo barvni odtenek svoje sobice in de-
jansko upoštevanje njihovih želja.

Rezultati so pokazali, da več kot dve tretjini staršev prepušča 
izbiro otrokom in na izbiro ne vpliva, ostali starši izberejo barv-
ni odtenek skupaj v dogovoru z otrokom. Vsi, starši in otroci so 
bili zelo naklonjeni bolj intenzivnim barvnim odtenkom in ko 
se odločajo za prenovo stanovanja, tudi močno sledijo trenu-
tnim modnim smernicam, ki narekujejo najbolj všečne barvne 
kombinacije. 

Rezultati raziskave so nas navedli, da smo pri Jupol Juniorju 
vse barvne odtenke zamenjali z bolj intenzivnimi, pri Jupol 
Trendu pa dodali tri nove – trendovske.
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Sunset 211

Jupol Trend Coconut 01

Spring 215
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Missy 213

Ice Blue 214 
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Visokopokrivna notranja barva
Visokopokrivna unutarnja boja

+4x+1x

www.jub.eu

JUPOL JUNIOR

Nova barvna lestvica z bolj  
intenzivnimi barvnimi odtenki  
in novimi poimenovanji:

•     Sunrise 210
•     Sunset 211
•     Princess 212
•     Missy 213
•     Ice Blue 214
•     Spring 215
 

N

ovo pri Jupol Juniorju je tudi, da smo dodali mešanje za bolj 
pastelen odtenek 1:1 (1 x Jupol Junior že pripravljen barvni 
odtenek + 1 x Jupol Trend Coconut). 

JUPOL TREND

Novi, trendovski barvni odtenki:

•     Lychee 22
•     Orchid 70
•     Cappuccino 61

Mešanje za manj intenziven barvni odtenek 1:1 (1 x Jupol 
Trend že pripravljen barvni odtenek + 1 x Jupol Trend Coco-
nut) in 1:4 (1 x Jupol Trend že pripravljen barvni odtenek + 4 x 
Jupol Trend Coconut).

Izberite najljubšo barvo, naredite nekaj potegov z valjčk-
om – in vaš dom bo kot nov!

Simona Sojar, produktni vodja

Barve Jupol Trend vzpodbujajo ustvarjalnost vseh z občutkom za design. Globoki mat videz v kombinaciji z intenzivnimi 
odtenki daje poseben pečat vsem stenskim površinam. Kombiniranje različnih barvnih odtenkov pa omogoča odkrivanje novih 
modnih trendov, ki prostorom vdahnejo svežino in razgibanost.
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barve spremenijo dom

Pesem morskih vetrov
Modrina morja in neba v popolnem skladju z be-
lino svetilnika. Ob povabilu k odkrivanju daljnih 
krajev in k poletnim avanturam ta kombinacija 
barv ponuja zračnost kapljic, pesem morskih ve-
trov in volj po soli.

Razkošni kraji 
Zlatorumeni odtenki trave ob koncu poletja z 
dodatkom temno oranžne barve poznega po-
poldanskega sonca pričarajo romantično idilo, 
prepojeno z občutki razkošja in dekadence.

Tam, kjer sonce zahaja
Če želite ohraniti trdno vez z zemljo, dovolite za-
hajajočemu soncu ogreti zemljo z rdečimi žarki 
zahoda. Dodajte kose pohištva iz temnega pleti-
va, iz neobdelanega lesa ali svetilke z usnjenimi 
senčniki. 

Jesenska pripoved
Na prehodu iz topline poletja v hladno zimo se na-
rava obarva z najlepšimi toni. Gole veje dreves nad 
odejo iz mehkega odpadlega listja so pravi navdih 
za prebujanje umetnika v vsakem izmed nas.

Peščeno brezčasje
Nevtralnost barve peska neskončnih puščavskih 
prostranstev se odlično vklaplja v vsak detajl, ki ga 
želite vnesti v svoj dom – modni trend, ki nikoli ne 
mine in ki izžareva minimalistično eleganco.

Mediteran počiva
Barve Mediterana sproščajo čutila in nas nav-
dajajo z opojnim vonjem sivke. To podnebje, v 
katerem je narava pokazala vrhunsko spretnost 
navdiha, vam bo prineslo prelive tople vijoličaste 
in ekstravagantne lila. 

Simona Sojar, produktni vodja

Barvni trendi 2011/12

Navdih narave
Človek je del narave in z njo je usklajeno tudi naše telo. Procesi, ki se dogajajo v naravi, hkrati potekajo tudi v nas samih. 
V spomladanskem času prebujanja narave se prebuja tudi naš organizem. Poletni čas je čas akumuliranja energije, ki jo potrebu-
jemo in uporabljamo v jesenskem in zimskem času. 
Da bi naše telo delovalo v harmoniji z naravo, je pomembno, da uporabo barv uskladimo z njo. 
Narava nam z vrhunsko spretnostjo in prefinjeno eleganco daje navdih za barvno paleto našega doma.
Naj vam bodo drobni barvni detajli narave spodbuda za izbiro posebnega barvnega odtenka, ki ga želite vnesti v svoj dom. 
Prepustite se naravi, naj vas vodi in prebudi umetnika v vas pri kombiniranju najlepših barvnih odtenkov.

Večno sveži sever 
Zmešajte barvo ledu z barvo neba, ki odseva v 
mrzlih, globokih vodah severnega pola. Dobili 
boste vtis kristalne čistoče, ki vas bo s svojo sve-
žino na prijeten način vznemirjala. 

Nežnost pomladi
Občutek mehke nežnosti rožnatega tulipana 
je zaokrožen z zeleno barvo stebla in listov. Ob 
počasnem ritmu kril vetrnice vsi nežni odtenki 
oživljajo ljubezen in prikličejo romantično razpo-
loženje.

Jutro prebuja življenje 
Močna svetloba jutra, modrina neba nad pro-
stranostjo zelenega travnika, življenje, ki se pre-
buja. Barve mladosti, moči, zdravja in vitalne 
energije, ki so idealne za kombiniranje z veselimi 
detajli nenavadnih oblik in nevsakdanje vedrine.
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Pri vgradnji toplotnoizolacijskih grafitnih 
EPS plošč na fasadne zidove v praksi pogosto  
prihaja do težav. Vgradnja je namreč zahtev-
nejša v primerjavi z vgradnjo klasičnih EPS 
plošč, saj pogosto prihaja do izbočenja izolacij-
skih plošč, nemalokrat pa plošče celo v celoti 
odstopijo od podlage, kar se dogaja predvsem 
v prvih nekaj dneh po vgradnji, t.j. v času suše-
nja lepilne malte.

strokovnjak svetuje / eksterier

V laboratorijih JUB-TRC smo izvedli obsežne preskuse sprije-
mne trdnosti naših in nekaterih konkurenčnih lepilnih malt na 
grafitne EPS plošče različnih proizvajalcev. V klima komorah 
pa smo vse preskušance obsevali tudi z infrardečim sevalom, 
s katerim simuliramo sončno obsevanje.  Na naslednji sliki je 
prikazan preskušanec, na katerem je vidno odstopanje izola-
cijske plošče od lepilne malte oziroma podlage. 

Tehnična navodila za vgradnjo grafitnih EPS 
izolacijskih plošč

Med postopkom izdelave grafitnih EPS toplotnoizolacijskih 
plošč se polistirenu dodajajo grafitna zrnca, ki delujejo kot in-
frardeči reflektorji, zaradi česar se zmanjša toplotno sevanje 
oziroma se za 20 % izboljša toplotnoizolativna vrednost plošč 
v primerjavi s ploščami iz navadnega penjenega polistirena. 
Deklarirana toplotna prevodnost grafitnih EPS plošč je tako 
0,032 W/mK. Dodajanje grafitnih zrnc pa po drugi strani pri-
naša tudi neželena učinka: slabšo sprijemno trdnost lepilnih 
malt in sivo barvo izolacijskih plošč. Zaradi sive barve se te 
plošče na soncu močneje segrejejo kot navadne, bele EPS plo-
šče, slabša sprijemna trdnost lepilnih malt na te plošče pa je 
najverjetneje posledica dodanega grafita, ki poveča mastnost 
površine plošč, saj se grafit v obliki raznih grafitnih maziv po-
gosto uporablja v strojni industriji (npr. grafitno mazivo za le-
žaje, zobnike…). 

Če fasadne površine med izvedbo ne ščitimo pred sončnim 
obsevanjem, se površina plošč zaradi sive barve lahko ogreje 
krepko preko 60°C, kar prinese težave še posebej v času veza-
nja lepilne malte, ko ta še nima zadostne trdnosti za prevzem 
obremenitev, ki ob tem nastanejo. 

Kombinacija obeh neželenih učinkov se zato lahko pokaže v 
odstopanju izolacijskih plošč od podlage. K temu bistveno pri-
speva čezmerno segrevanje površine plošč, ki pa se mu lahko 
izognemo s pravilno vgradnjo. Zato je nujno treba upoštevati 
navodila za izvajanje del, ki so predpisana v naših tehničnih in 
sistemskih listih, in sicer: 
…temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od  
+5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja 
od 80 %. Fasadne površine pred soncem, vetrom in padavi-
nami zaščitimo z zavesami, kljub taki zaščiti pa v dežju, megli 
ali ob močnem vetru (≥30 km/h) ne delamo…

Zaščitne zavese naj imajo čim gostejše tkanje, da bo prepu-
stnost sončnega sevanja čim manjša.

Preskušanja so pokazala, da ima v razredu cementnih lepilnih 
malt najboljšo sprijemno trdnost Jubizol lepilna malta. Naj-
večjo sprijemno trdnost izmed vseh preskušancev pa je imelo 
Jubizol disperzijsko lepilo. Ne glede na odlično sprijemno tr-
dnost omenjenih dveh lepil pa so se grafitne EPS izolacijske plo-
šče tudi ob njuni uporabi pod vplivom močnega infrardečega 
sevanja deformirale in na nekaterih mestih so nastale razpoke 
med ploščo in lepilom oziroma podlago. Ta pojav je bil še mno-
go izrazitejši ob preskušanju nizkocenovnih lepilnih malt. Pri 
uporabi grafitnih plošč s slojem belega EPS pa teh težav ni bilo.

Za lepljenje grafitnih EPS toplotnoizolacijskih plošč torej pri-
poročamo uporabo Jubizol lepilne malte ali Jubizol disper-
zijskega lepila in za izdelavo osnovnega ometa priporočamo 
uporabo Jubizol lepilne malte ali Jubizol disperzijske malte. 
Pri izvajanju del pa je obvezno treba fasadne površine ščititi 
pred sončnim obsevanjem z zavesami.  

Danijel Lisičić, vodja aplikativnega razvoja            

strokovnjak svetuje / interier

Kovinski lesk, ki ga prebarvanim ploskvam daje 
JUB decor Glamour, lahko kot dekorativni uči-
nek izkoristimo pri celostenskih zidnih posli-
kavah ali pri slikanju s šablonami. V prvem pri-
meru lahko barvo na zidno podlago nanesemo 
povsem enakomerno – z brizganjem, lahko pa 
neenakomerno, tako da nanos rahlo strukturi-
ramo, pri slikanju s šablonami pa smo bolj ali 
manj omejeni le na enakomeren barvni nanos.  

PRiPRAVA PodlAge iN PRiPRAVA BARVe
Primerne podlage so vse vrste trdnih fino zglajenih zidnih 
površin in površine s čvrsto oprijetimi starimi nanosi v vodi 
nerazmočljivih disperzijskih barv. Obvezno jih podbarvamo, 
uporabimo Jupol Brilliant v odtenku, ki je kot najprimernej-
ši za posamezen ton barve JUB decor Glamour naveden na 
embalaži oziroma v tehničnem listu. Barvo pred uporabo le 
temeljito premešamo.

TehNiKe NANAšANJA BARVe
Celostenske poslikave
Najpogosteje uporabljamo tehniko pettinato, s katero na 
površinah, prebarvanih z JUB decor Glamour, dosežemo tudi 
najmočnejši dekorativni učinek. 

Začetna faza tehnike pettinato je nanos barve s primerno ši-
rokim dolgodlakim krznenim oziroma tekstilnim pleskarskim 
valjčkom (odvisno od velikosti celotne površine). Barvo z valjč-
kom enakomerno razvlečemo v širini približno enega metra.
Moker nanos takoj obdelamo z večjim ali manjšim čopičem. 
S kratkimi potegi v različnih smereh obdelovano ploskev 
prebarvamo tako, da so sledi čopiča izrazito poudarjene in 
močno vidne. Ob oblikovanem pasu ponovimo obe fazi in ju 
ponavljamo, dokler ne prebarvamo celotne površine. 

Zanimiv dekorativni učinek dosežemo tudi, če še moker sloj 
barve, ki smo jo nanesli z valjčkom, strukturiramo s kakim dru-
gim orodjem, npr. z gobico, plastično ali jekleno pleskarsko lo-
patico ali kar z valjčkom, s katerim smo barvo nanašali. V vseh 
primerih s povsem kaotično usmerjenimi ali urejenimi potegi 
čopiča, gobice in drugega orodja dosežemo bolj ali manj re-
liefno površino, s tem pa zaradi različno intenzivnega odboja 
svetlobe svojstven neenakomeren lesk.

Barvo nanašamo v dveh slojih. Pasove stikujemo »na mokro«, 
tako da delovni stiki niso vidni; tako prvi kot drugi sloj barvo 
nanašamo v enaki tehniki.

Če barvo nanašamo z brizganjem, na obdelani ploskvi dose-
žemo enakomeren svilnat lesk. Njegova intenziteta je odvisna 
predvsem od količine barve, nanesene v posameznem sloju, 
pa tudi od tehnike brizganja (brizganje z več ali manj zraka, 
brezzračno itd.).

Slikanje s šablonami
Najboljše rezultate in največji lesk preslikanega motiva dose-
žemo, če za nanašanje barve uporabimo valjček flock, sicer 
pa pri slikanju s šablonami upoštevamo navodila in priporoči-
la, ki veljajo za to dekorativno tehniko obdelave zidnih ploskev 
ne glede na vrsto uporabljene barve. 

Miha Gašperšič, produktni vodja

Dekorativne obdelave notranjih površin  
z novo barvo JUB Decor Glamour

Simulacija sončnega 
obsevanja v klima komorah

Prikaz odstopanja izolacijske 
plošče od lepilne malte oz. 
podlage
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jumix

Fasada je več kot le funkcionalno oblačilo hiše. S svojo podobo mora biti všečna lastniku, hkrati pa 
mora biti nevsiljivo umeščena v prostor. Če je bilo pred nekaj desetletji moč izbirati le med peščico 
barvnih odtenkov, je danes izbor že skorajda neomejen.

Vse se spreminja. To je paradoksalno skoraj edina konstanta. Spreminjajo se moda, dizajn, odnos do okolja…, a neka pravila za 
izbiro ustreznih barvnih odtenkov ali pa celo barvnih kombinacij kljub vsemu veljajo ne glede na vse druge spremembe. 

Triki in nasveti pri izbiri ustreznih barvnih 
odtenkov vaše fasade

Med seboj lahko kombiniramo 
vse barvne odtenke, ki izhajajo 
iz istega primarnega oziroma 
čistega tona. Poenostavljeno 
to pomeni, da lahko kombi-
niramo vse barvne odtenke, 
ki jih iz istega tona dobimo z 
mešanjem bele ali črne barve.

Vse barvne odtenke, ki v barv-
nem krogu mejijo na izbrani 
barvni odtenek, lahko med 
seboj kombiniramo ne glede 
na nasičenost oz. stopnjo me-
šanja z belo ali črno barvo. Gre 
za razmerje analognih barv, ki 
so rezultat mešanja z vsaj eno 
skupno primarno ali sekundar-
no barvo.

Kombiniranje komplementar-
nih barv, ki v barvnem krogu 
ležijo diagonalno nasproti, v 
barvno shemo vnaša največje 
kontraste. Delno lahko vibraci-
je, ki jih v prostor prinaša tovr-
stna kombinacija barvnih od-
tenkov, umirimo z izbiro manj 
nasičenih odtenkov. 

Gornja priporočila pa niso povezana izključno s kombinira-
njem dveh ali več barv dekorativnih ometov ali fasadnih barv. 
So lahko tudi odlično izhodišče pri enobarvnih fasadah, ki jih 
kombiniramo z ustrezno izbranim odtenkom podzidka, veči-
noma obdelanega s Kulirplastom.

Ko smo izbrali barvni odtenek ali pa barvno shemo, moramo 
upoštevati nekaj dejavnikov, ki lahko končni videz fasade po-
stavijo v drugačno luč, kot smo si jo sprva zamislili. Dejstvo 
je, da opazovano telo z razdaljo od opazovalca spreminja za-
znano (doživeto) barvo v primerjavi z dejansko barvo, ki jo to 
telo oziroma objekt ima. Pri razdalji približno 80 m v jasnem 
vremenu in pri naravni osvetlitvi lahko predvidimo zaznano 
spremembo barvnega odtenka, ki bo:
•    svetlejši in
•    bolj nasičen oziroma čist.

Zato vam pri izbiri barvnih odtenkov za fasadne sisteme pri-
poročamo izbiro za en ton temnejših, a manj nasičenih (bolj 
pastelnih) barvnih odtenkov.

Tako kot oddaljenost opazovalca od objekta tudi različne struk-
ture oziroma granulacije podlage povzročajo različne odboje 
oziroma sipanje svetlobe, kar se odraža v dojemanju barvnega 
odtenka. Zaključni sloji z bolj grobo granulacijo (večjo veliko-

stjo) zrn optično delujejo temnejši kot tisti z zrni drobnejše 
granulacije. To je posledica senc in razbrazdanosti zaključnega 
sloja ter tudi drugačnega difuznega odboja svetlobe. 

Svetujemo vam, da za grobozrnate dekorativne omete v in-
tenzivnejših odtenkih z velikostjo zrna do 2,0 mm izberete za 
en ton, za velikosti zrna od 2,0 do 2,5 mm pa za dva tona sve-
tlejše barvne odtenke od tistih, ki ste jih izbrali po barvni karti. 

In še zadnji v seriji nasvetov v tej izdaji JUB Magazina. Nikakor 
ne gre zanemariti vpliva sosednjih objektov in odbite svetlo-
be, ki vpada na vaš objekt. Za odboj svetlobe na hrapavi plo-
skvi ne velja odbojni zakon, ampak se svetloba odbije na vse 
strani. Velik vpliv ima lahko tudi narava, npr. bližnji gozd, ki z 
odbito zeleno svetlobo vpliva na naše dojemanje barve. Pri 
upoštevanju zgornjih nasvetov bo končni izgled fasade prav 
gotovo v zadovoljstvo vseh.

Miha Skvarč, produktni vodja

Po triadnem pravilu se med-
sebojno v barvni shemi brez 
težav pojavljajo vsi barvni od-
tenki, ki so v barvnem krogu 
medsebojno oddaljeni za eno 
tretjino le-tega. Kontrastno raz-
merje med triadnimi barvami 
je v primerjavi s komplemen-
tarno shemo manjše.

Pravila kombiniranja barv so igra narave in priporočamo vam, 
da preberete in upoštevate nekaj kratkih navodil in priporočil:
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jub design studio

Predstavljamo vam primer barvne študije 
stanovanjskega objekta, ki ga želimo barvno 
popestriti in umestiti v podeželsko okolje. Pri 
oblikovanju fasade izhajamo iz bolj umirjenih 
odtenkov, ki se bolje vklapljajo v naravno oko-
lje in so prijetni na pogled.

Odločili smo se za JUBIZOL fasado z zaključnim slojem UNIXIL, ki 
zagotavlja visoko vodoodbojnost fasadne površine zaradi silo-
ksanskih dodatkov, dolgotrajno odpornost proti okužbi z zidni-
mi algami in plesnimi ter visoko odpornost proti učinkovanju 
dimnih plinov, UV-žarkov in drugih atmosferilij. 

Prikazani so odtenki po JUB-ovi barvni karti: 
•   fasada: 1443, 1444
•   les: Jubin Lasur 7

V prvem primeru smo uporabili toplejšo barvo v rumenka-
sto peščenem odtenku, ki nam prikliče v spomin vzhajajoče 
sonce in nas nežno zapelje v začetek toplega dneva. Za har-
monično kombinacijo k fasadnim tonom smo uporabili rjavo 
prosojno barvo za les.

Prikazani so odtenki po JUB-ovi barvni karti:  
•    fasada: 1054
•    les: Jubin Lasur 604
 

Tretji primer smo zasnovali na naravnih tonih dišeče poljske 
sivke v monokromatski barvni kombinaciji. To pomeni, da 
izhajamo iz enega barvnega odtenka, ki mu povečujemo ali 
zmanjšujemo intenziteto in svetlost. Na ta način dosežemo 
elegantno in nevsiljivo fasadno kompozicijo.

Prikazani so odtenki po JUB-ovi barvni karti: 
•   fasada: 1273, 1274
•   les: Jubin Lasur 507

Marko Vračar, arhitekt svetovalec

V drugem primeru smo izhajali iz zelo priljubljenih odtenkov 
bele kave. Preprosti sivkasti toni se dobro ujamejo z naravo ter 
ustvarjajo nevtralne in elegantne barvne kombinacije. Nekoli-
ko temnejše tone smo uporabili za lesene elemente, ki skupaj 
s fasadno kompozicijo ustvarjajo harmonično celoto. 

JUB Design Studio – izdelava barvne študije 

Začetno stanje MARLES HIŠA ASTERIA
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Septembrske poplave so neprijetno prizadele 
zlasti nekatere ljubljanske vrtce na območju 
Viča. Na Hacetovi ulici in Ulici Malči Beličeve je 
voda v otroških igralnicah segala do pol metra 
v višino ter zalila enoti Kozarje in Bonifacija, 
obe v sklopu vrtca Viški gaj. JUB je za prenovo 
prostorov na lastno pobudo najbolj prizade-
tim vrtcem na območju mesta podaril vso po-
trebno količino barv za stene ter za obnovo in 
zaščito zunanjih igral, med njimi tudi viškemu 
vrtcu, ki je moral zaradi prostorske stiske pred-
šolske otroke seliti na druge lokacije. 

V novembru so otroci in vzgojiteljice vrtca Viški gaj že lahko 
pokazali, da so njihove igralnice, garderobe in drugi prostori 
ponovno zasijali v živahnih barvah. Župan Zoran Janković je 
na srečanju poudaril, da »si JUB za takojšnjo pomoč ljubljan-
skim vrtcem, prizadetim po poplavah, zagotovo zasluži 

JUB podaril barve za prenovo poplavljenega 
viškega vrtca

veliko pohvalo«. Ravnateljica Ivanka Jaušovec pa se je 
obenem zahvalila še dunajskemu predstavništvu in Špor-
tni loteriji Slovenije, ki sta za prenovo vrtca zbrala dodatna 
finančna sredstva. 

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja 

jub in mladi

V JUB-u smo se letos odločili, da bomo sode-
lovali tudi na nacionalnem kreativnem nate-
čaju »Ko bom velik, bom …« v okviru dogod-
kov Čarobni dan. Kot pokrovitelj natečaja smo 
zmagovalne slovenske vrtce ali osnovne šole 
obdarili z notranjimi barvami JUPOL GOLD, 
barvami za les in kovino JUBIN ter s samolepil-
nimi bordurami in nalepkami otroških motivov 
JUB Decor ter s tem prispevali k bolj pisanemu 
in veselemu okolju, v katerem naši otroci pre-
življajo večino dneva.

K sodelovanju na natečaju so bili povabljeni vsi slovenski vrtci 
in osnovne šole (prva triada), pri čemer so se skupine otrok in 
razredi lahko prijavili v tri različne kategorije: za najboljšo po-
samezno risbico, za najboljšo skupinsko risbico in za posebno 
nagrado za šolo z največ risbicami.

Na natečaj se je prijavilo 19 osnovnih šol, trije vrtci in ena bol-
nišnica, torej je na natečaju sodelovalo kar 545 otrok v starosti 
od 2,5 do 10 let. 

Pričarali smo nasmeh na otroške obraze

OŠ Jurija Vege, Moravce

OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki VVZ Antona Medveda, VVE Rožle, Kamnik

OŠ Daniele Kumar, Ljubljana

Zmagovalci so vsekakor bili vsi sodelujoči, medtem 
ko so nagrade prejeli:

•     nagrada za najboljšo skupinsko risbico: Bolnišnični oddelek 
Čebelica v Splošni bolnišnici Trbovlje 

•     nagrada za posebne dosežke mentoric in otrok: OŠ Antona 
Martina Slomška, Vrhnika

•      nagrada za posebne dosežke mentoric in otrok: VVZ Anto-
na Medveda, VVE Rožle, Kamnik

•      nagrada za najboljšo skupinsko risbico: OŠ bratov Letonja, 
Šmartno ob Paki 

•     nagrada za najboljšo skupinsko risbico: OŠ Jurija Vege,  
Moravče

•     nagrada za najboljšo skupinsko risbico: OŠ Danile Kumar, 
Ljubljana 

V JUB-u smo veseli, da lahko pomagamo, in kadar pomagamo 
najmlajšim, je veselje še toliko večje. Uživali smo ob pogledu 
na nasmejane in zadovoljne obraze naših najmlajših, ko so 
prejeli priznanje za svoj trud.

Melita Kette Čadež, vodja tržnega komuniciranja 
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Križanka

razvedrilo

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. 2011. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Prva nagrada: brezplačna barvna študija fasade, druga nagrada: 1 x Jupol Trend in 1 x Jupol Junior po 
vaši izbiri, tretja nagrada: Jupol Gold 15 l niansa po vaši izbiri.

Prav prijetno je, ko se v podjetju Fasade Hleb 
ozrejo nazaj in vidijo, kako so se razvijali, pre-
magovali krizna obdobja in bili iz leta v leto 
boljši. Ves čas jim je bil ključen razvoj, da so 
lahko oblikovati storitev, ki je po kakovosti 
vedno pred drugimi. »Podjetništvo je treba 
imeti v krvi,« je izjavil Dejan Hleb in nadaljeval, 
»imeti nekaj v krvi pa pomeni, da si disciplini-
ran, vztrajen, predan, pošten in znaš opazo-
vati okolje, da zaznavaš spremembe in se jim 
prilagajaš.« Velikokrat je imel možnost biti za-
poslen v podjetjih in biti pod taktirko drugih, 
poklic gradbenika in slikopleskarja pa ni nje-
gov primaren poklic. To delo so mu prinesla 
študentska leta, ko se je bilo treba znajti in za 
lasten priboljšek zaslužiti denar.

Podjetje Fasade Hleb se ukvarja s slikopleskarskimi, fasaderski-
mi, štukaterskimi in drugimi zaključnimi deli v gradbeništvu. V 
podjetju je deset zaposlenih, deluje od leta 1988 in ima tako 
že 20-letno tradicijo. Je podjetje, ki svoje znanje in izkušnje 
nenehno pridobiva in izpopolnjuje, spremlja tržne novosti 
in tako svojim strankam lahko ponuja inovativne rešitve ter 
kakovostne in ugodne storitve. Dejan Hleb se s svojo ekipo 
ukvarja z vgrajevanjem izolacijskih sistemov na individualnih 
objektih in na 30-metrskih stolpnicah. Ta njihova storitev, ki 
se uvršča med njihove zelene storitve, pomeni osebno in po-
klicno poslanstvo podjetja, saj menijo, da s tem pripomorejo 
k ohranjanju in varčevanju zemeljskih energij ter k varovanju 
okolja. od leta 1988 in ima tako že 20-letno tradicijo

Dejan si velikokrat postavi vprašanje: zakaj biti podjetnik? Ve, 
da si mnogi ne želijo biti v tej vlogi, in jih tudi razume. Biti 
podjetnik po njegovem mnenju pomeni znati razmišljati in 
delovati hkrati na več področjih. Kot vodja podjetja je bil od-
govoren za vsa področja delovanja. Vsakodnevno so se v nje-
govem delovniku aktivnosti strokovnega odločanja prepletale 
s finančnimi odločitvami, kadrovskim delovanjem in delom s 
strankami. Voditi tim desetih ljudi in pri tem koordinirati delo 
kooperantov je bil velik izziv in mu je vzel veliko časa. Zato 
odločitev, da k skupnemu delu prepriča ženo Andrejo, ni bila 
težka. Danes oba priznavata, da sta postala dobro uigran tim 
in da je delo v podjetju mnogo lažje za oba.

Na vprašanje, kaj in kdaj je bilo v vseh teh letih najtežje, odgo-
vori, da je bilo to iskanje ljudi, ki so strokovnjaki svoje rokodel-

Dejan Hleb s.p.

intervju

ske obrti. Žal jih njegovo podjetje ni našlo na slovenskem trgu. 
Zavedal se je, da sta lahko z ženo še tako dobra menedžerja, a 
uspešnega podjetja ni brez usposobljenih ljudi, ki so sposobni 
ponujeno storitev tudi izpeljati. Njihova posebnost je, da ima-
jo med zaposlenimi delavci strokovnjake za vsa obrtna dela. 
Ta širina obrtnega znanja jim omogoča, da lahko strankam 
ponudijo zelo široko paleto storitev. 

V podjetju se zavedajo, da morajo ob pomanjkanju obrtniških 
poklicev le-te usposobiti sami, pri tem pa radi povedo, da jim 
že vrsto let s svojim specialnim znanjem nudi podporo pod-
jetje JUB, kjer se njihovi delavci vsako leto tudi redno usposa-
bljajo za vse novosti uporabe novih materialov in tehnik dela.

V dvajsetih letih delovanja so z veliko vztrajnosti, znanjem in 
pripadnostjo svojemu poklicu premagali vsa krizna obdobja, 
ki jih tudi ni bilo malo. Da tudi v tem obdobju delujejo uspe-
šno, nam dokazujejo številna povpraševanja njihovih zvestih 
in novih strank. 

Dejan, Andreja in zaposleni v podjetju, čestitamo vam ob oble-
tnici in vam želimo uspešno poslovno pot tudi v prihodnje.
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V NOVI

PODOBI!

Vas vaše večerno branje dolgočasi? Jupol vam v branje ponuja 
svežo in pisano paleto barvnih odtenkov, ki bodo v vas vzbudili 
željo po tem, da bi barvali več. V Jupol barvah boste našli tako 
motivacijo kot inspiracijo za ustvarjanje barvitega doma. 
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