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V začetku februarja so naše podjetje JUB obiskali kurenti.
Poskrbeli so za veliko hrupa in seveda dobre volje. Vendar
pa še tako glasno zvonjenje zvoncev, zime ni pregnalo.
Z začetkom letošnjega leta je JUB-H d.d. dobil novo tri
člansko upravo, člani dosedanje uprave pa so konec leta
2012 po dolgih letih uspešnega vodenja odšli v pokoj.
Tudi letos bomo kupce navduševali z novostmi iz našega
prodajnega programa. Tako trgu že letošnjo pomlad predstavljamo izboljšano in izdatnejšo pokrivno barvo Jupol
Classic, ki omogoča, da boste lahko odslej »Prebarvali več«.
15-litrska embalaža zadošča za barvanje do 100 kvadratnih
metrov stenskih površin.
Strokovna komisija je na Okoljskem srečanju 2012 podjetju JUB podelila nagradno za okolju prijazno podjetje. Po
mnenju komisije vizija, strategija in sistemi upravljanja podjetja JUB najbolje podpirajo nenehen sonaraven in trajnosten razvoj.
V rubriki JUB Akademija vam predstavljamo aktivnosti JUB
Akademije, ki pa so vse bolj usmerjene na tuje trge, saj je
bilo v letu 2012 več kot 30 % vseh seminarjev namenjenih
prav za tujino. Skupno število organiziranih izobraževanj v
lanske letu je bilo 87, na katerih je bilo prisotnih 1460 udeležencev. JUB Akademije že od začetka delovanja deluje zelo
uspešno, kar omogoča dolgoletna tradicija lastnega razvoja in proizvodnje v družbi JUB, visoko strokovno znanje in
izkušnje s področja materialov zaključne sloje v gradbeništvu ter širok asortiman lastnih izdelkov.
Pri iskanju letošnjih barvnih trendov smo navdih našli na
slikarskih paletah umetnikov svetovnega slovesa. Tako vam
v tej številki predstavljamo dva trenda, ki sta barvno usklajena s pomladnim in poletnim časom.
Za konec vas vabimo, da nas obiščete na sejmu DOM, ki bo
potekal od 12. Do 17. marca na Gospodarskem razstavišču,
najdete nas na v dvorani D – Fontana.
Upamo, da bodo informacije, ki jih boste našli v tej številki za vas zanimive in koristne. Seveda pa bomo veseli tudi
vaših pripomb, priporočil ali pa zgolj mnenj. Pišite nam na
jubmagazin@jub.si

JUB ponovno
razstavlja na sejmu
DOM v Ljubljani
Tudi letos bo podjetje JUB sodelovalo na
največjem mednarodnem sejmu gradbeništva pri nas, sejmu DOM, ki bo potekal
od 12. do 17. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Obiskovalcem bomo na našem razstavnem prostoru
predstavili kar nekaj novosti in posebnosti iz prodajnega
programa. Posebno pozornost bomo letos namenili fasadnim sistemom JUBIZOL, ki rešujejo zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji zunanjih zidov zgradbe
in ustrezni zaščiti fasadnih površin pred atmosferskimi
obremenitvami ter uresničujejo želje po estetskem videzu objekta. S primerno toplotno zaščito fasade lahko
najhitreje in najučinkoviteje znižamo stroške ogrevanja
hiše v zimskem času, poleti pa preprečimo segrevanje
notranjosti in znižamo stroške hlajenja. Fasadni sistem
JUBIZOL, za katerega JUB nudi kar 10-letno garancijo na
funkcionalne lastnosti, omogoča do 40-odstotni prihranek energije. Na sejmu bodo JUB-ovi strokovnjaki nudili
obiskovalcem svetovanje o prihrankih, ki jih prinaša JUBIZOL fasadni sistem.

JUB Črna gora
V februarju se je Skupini JUB pridružilo novo hčerinsko
podjetje JUB ČRNA GORA, ki ima temeljni namen, poleg uvoza in prodaje, tudi zagotavljanje stalne navzočnosti na Črnogorskem tržišču, in sicer z vzpostavitvijo
svetovalne pomoči že obstoječim trgovcem in z izvrševanjem strokovnega usposabljanja o uporabi JUB-ovih
proizvodov med arhitekti, projektanti, izvajalci (pleskarji,
fasaderji, keramičarji) ter preko njih vzpostavljanje novih
prodajnih kanalov. Prodajni fokus bo poleg osveščanja o
celotnem JUB-ovem programu, usmerjen predvsem na
notranje barve, niansirna sredstva in sistemsko prodajo
JUBIZOL fasadnih sistemov.

V začetnem obdobju bo podjetje JUB Črna Gora zaposlovalo tri ljudi. Poleg poslovnih prostorov bo imelo podjetje tudi 450m2 skladiščnih prostorov, ki bodo omogočali takojšnjo oskrbo lokalnih partnerjev.
Prepričani smo, da bomo s hitro in neposredno odzivnostjo na trgu zadovoljili kupce in s tem zagotavljali, da bo
JUB-ov program dobro sprejet in zaupanja vreden.
Področje trženja

Strateški cilj odvisne družbe je pozicioniranje trgovske
znamke JUB v inovativnega trendsetterja in premium
proizvajalca barv in ometov.

Poleg fasadnih sistemov JUBIZOL bo na sejmu predstavljena tudi nova izboljšana formula notranje zidne barve
JUPOL Classic, ki omogoča, da »Prebarvate več«. Za ljubitelje izdelkov za dekorativno obdelavo notranjih zidnih
in stropnih površin bomo v živo prikazali izdelavo dekorativnih tehnik.
Vljudno vabljeni na naš razstavni prostor v dvorani D
(Fontana), od 12. do 17. marca na Gospodarskem razstavišču.
Področje trženja

Področje Trženja

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavni in odgovorni urednik: Jelka Slatinšek
Glavni tehnični urednik: Jelka Slatinšek
Vsebinski urednik: Nevenka Kobal
Kreativna zasnova: Tomaž Pilih
Tisk: Tiskarna Januš, 2013
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JUB-H dobil novo upravo
Nadzorni svet družbe JUB-H d.d., družbe
za upravljanje in financiranje, je na svoji seji 23. oktobra 2012 zaradi odhoda v
pokoj odpoklical staro upravo družbe in
imenoval nove člane uprave z odložnim
sklepom, to je z veljavnostjo 31. 12. 2012.

Dragan Stajić (37), univ. dipl. ekon., ima osem let
delovnih izkušenj v Skupini JUB (direktor komerciale v
odvisni družbi JUB Srbija, direktor odvisne družbe JUB
Rusija, direktor prodaje Skupine JUB v JUB-H). Ima skupaj
12 let delovne dobe, njegovi področji delovanja pa
bosta trženje in prodaja v Skupini JUB.

S koncem leta 2012 so se poslovili predsednik uprave
Štefan Hoyer, po 36 letih dela v JUB-u, od tega je več
kot 30 let predsedoval Holdingu oz. celotni Skupini JUB.
Poslovil se je tudi član uprave Stane Sraka, po 34 letih
opravljanja funkcije, in članica Zlatka Zgonc Hoyer po
23 letih opravljanja te funkcije.

V sedanjem trenutku in tudi v prihodnje pomenita
podjetnost in kreativnost zaposlenih oziroma
posameznikov v uspešni delniški družbi JUB pogoj za
obvladovanje veščin, ki so temelj za doseganje višje
dodane vrednosti.

Za nove člane uprave JUB-H d.d. je nadzorni svet z odložnim sklepom, s 1. 1. 2013, imenoval naslednje delavce:
Sašo Kokalj (36), univ. dipl. strojnik in magister
ekonomije, na mesto predsednika uprave. Ima devet
let izkušenj v JUB-u na različnih delovnih mestih
(vodja proizvodnje, direktor odvisne družbe JUB SLO,
direktor poslovnih procesov v JUB-H). Predsednik poleg
koordinacije in razvoja svojega tima in Skupine JUB skrbi
tudi za strateške odločitve in nadzor področja investicij,
organiziranje odvisnih družb in procesov, kadrovanje
ključnih kadrov in podobno za celo Skupino JUB.
Mitja Cesar (34), magister ekonomije, ima šest let
delovnih izkušenj v JUB-u kot direktor kontrolinga v
JUB-H. Skupno ima deset let delovne dobe. Njegovo
pretežno področje delovanja bo skrb za financiranje,
računovodstvo, kontroling in informatiko Skupine JUB.

Sicer pa člani uprave odgovarjajo timsko in solidarno.
Novi člani uprave so se pripravljali na prevzem najbolj
odgovornih nalog v Skupini JUB najmanj štiri leta.
Dodatno sporočilo je, da bivši dolgoletni člani uprave ne
zapuščajo JUB-a. V naslednjem letu bodo v kompletni
sestavi postali člani nadzornega sveta JUB-H d.d. Poleg
pravic, zadolžitev in odgovornosti, ki jih člani nadzornih
svetov imajo po Zakonu o gospodarskih družbah, bo
med njihovimi dodatnimi nalogami tudi prenos bogatih izkušenj na mlajše sodelavce, na voljo pa bodo tudi
za svetovanje.
Novoimenovanim članom uprave želimo uspešno delo.
Pisarna uprave JUB-H d.d.

Polnoletnost nadzornega sveta družbe JUB
Povabilo, da po končanem 18-letnem predsedovanju
nadzornemu svetu opišem svoje videnje delniške
družbe JUB, ki je kot proizvajalka zidnih barv prisotna na
trgu že 137 let, sem sprejel z veseljem.
Kadar beseda teče o uspešnem kolektivu, takrat se v nas
prebudijo občutki spoštovanja, ponosa in občudovanja.
Vesel in ponosen sem, da sem kot član nadzornega sveta
lahko spremljal člane uprave, delničarje in zaposlene na
njihovi poti k uspehu.
Za družbo JUB je t.i. polnoletno obdobje rasti kapitala,

enostaven način postali vplivni delničarji in so hkrati
pričeli z aktivnim upravljanjem v podjetjih, ki jih sploh
niso dobro poznali. "Pidovski baroni" so v vlogi vodstva
PID-ov povzročili v mnogih do takrat uspešnih podjetjih
tudi propadanje le-teh, kar gotovo ni bil namen
privatizacije družbene lastnine. Menim, da smo v JUB-u
pred 18 leti z nasprotovanjem taki politiki PID-ov, ko
smo se tako nadzorni svet, uprava kot notranji delničarji
uprli njihovi strategiji izčrpavanja novonastalih delniških
družb, storili odločilen korak na poti k uspehu in s tem
zagotovili nemoten razvoj delniške družbe JUB. Tako
je družba JUB na osnovi kompetenc zaposlenih lahko
usmerjena v produktivnost in v odličnost rezultatov, kar
tudi potrjujejo izkazi družbe.

dobička in dividende družbe. Človek se ob tem nehote
vpraša, ali lahko v prihodnje pričakujemo še večjo rast in
še boljši uspeh družbe.
Zazrtost v preteklost in sedanji občutek ugodja sta lahko
usodna, če nista podprta z usmerjenostjo v bodočnost,
ki edina pomaga razrešiti razvojno usmerjene dileme.
Res je, da se lahko še tako dobra ideja izjalovi. To je
pretilo JUB-u v času spremembe družbene lastnine
v delniško družbo, ko so nastopili kot delničarji PID-i
(pooblaščene investicijske družbe). Le-ti so na dokaj

JUB ima dragoceno kulturo družbe, ki ceni talent. Zaveda
se, da je to njegova konkurenčna prednost. Pa ne samo
to, vodenje družbe je zasnovano na osnovi neformalne
avtoritete. Danes v družbi znanja kompetentni ljudje
niso pripravljeni delati za nekompetentne ljudi.
Na osnovi teh dejstev me preveva zaupanje, da bo JUB
z visoko kulturo družbe, z živo vizijo in poslanstvom,
z nenehnim prilagajanjem novim izzivom tudi v
prihodnosti zelo uspešna družba.
V imenu dosedanjega nadzornega sveta in v svojem
imenu želim novemu nadzornemu svetu, upravi in
delničarjem uspešno delo. Naj s svojim vplivom,
znanjem in dragocenimi izkušnjami zagotovijo zdrav
nadaljnji razvoj družbe, ki bo omogočal zadovoljstvo
tako delničarjem kot zaposlenim in bo predstavljal
svetel delček mozaika v vseh okoljih, kjer deluje.
Miro Sotlar

JUB na okoljskem srečanju prejel nagrado
za okolju prijazno podjetje
Strokovna komisija je na Okoljskem srečanju 2012, ki je
potekalo novembra 2012, podjetju JUB podelila nagrado
za okolju prijazno podjetje. Po mnenju komisije vizija,
strategija in sistemi upravljanja podjetja JUB najbolje
podpirajo nenehen sonaraven in trajnosten razvoj.
Podjetje JUB je že vrsto leto zavezano k ohranjanju
okolja, varovanju in ohranjanju skupnosti ter k zdravju
zaposlenih. Slednji se kot družbeno odgovorni člani
podjetja zavedamo morebitnih nevarnosti, zato jih
poskušamo obvladovati tako, da je njihov vpliv na
lokalno in regionalno skupnost čim manjši. Skrb za okolje
in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno
vključena v poslovno strategijo podjetja in v celoten cikel
izdelkov, saj sodita med temeljne pogoje za nadaljnji
razvoj, posledično pa povečujeta zadovoljstvo kupcev,
zaposlenih, lastnikov ter ugled podjetja v javnosti.

optimalnemu izkoriščanju naravnih virov in k zmanjšanju
porabe energije, zato sami že vrsto let proizvajamo
električno energijo v malih hidroelektrarnah, od leta 2011
pa tudi v 200-kW sončni elektrarni. Tako prispevamo k
zmanjšanju emisij CO2, ki v veliki meri nastajajo pri sežigu
fosilnih goriv. Na področju izkoriščanja naravnih surovin
pa stremimo k čim večjemu recikliranju.
Da smo s svojim delovanjem na pravi poti, potrjujejo
tudi številne nagrade, ki so jih na področju varovanja
okolja pridobili naši izdelki. Za proizvod JUPOL Junior
smo v letu 2011 pridobili znak za okolje – EU marjetica
(Ecolabel), ki ga podeljuje Evropska unija, ter okoljsko
nagrado za okolju najbolj prijazen izdelek leta 2011.
V segmentu fasadnega programa smo v letu 2012

Odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo s cilji, ki so
usmerjeni v nenehno izboljševanje in v iskanje rešitev,
ki zagotavljajo manjše onesnaževanje okolja in večjo
stopnjo varnosti. Pri novih posegih v okolje upoštevamo
najboljše razpoložljive tehnike, ki so dostopne na
trgu. Načelom trajnostnega razvoja sledimo s stalnim
vlaganjem v sodobne, čiste tehnologije in postopke
ter z razvojem novih, okolju prijaznih izdelkov. Težimo k
predstavniki podjetji, ki so prejela okoljsko nagrado.
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pridobili priznanje Zelena misija za fasadni sistem
JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem Unixil G Cool.
Gre za toplotnoizolacijski sistem najnovejše generacije,
ki z inovativno zasnovo zaključnega ometa omogoča
odboj dela sončne svetlobe in s tem manjše segrevanje
fasadnih površin.

na objektih. Ker cenimo zveste kupce in razumemo
njihovo stisko, smo za učinkovito in cenovno ugodnejšo
rešitev škode po poplavah poskrbeli z izdelkom JUPOL
Block po znižani ceni, JUB-ovi svetovalci pa so bili na
voljo za nasvete o sanaciji notranjih in zunanjih zidnih
površin.

Pri ocenjevanju okoljskih učinkov je komisija upoštevala
predvsem učinke, ki smo jih v podjetju dosegli pri
zmanjševanju obremenjevanja zraka, vode in tal,
ravnanju s kemikalijami, odnosu do odpadkov in
odpadne embalaže. Veliko pozornost so posvetili tudi
zavzetosti vodstva za okoljske projekte in odnosu
zaposlenih do okolja, odnosu do javnosti, spoštovanju
ali celo preseganju slovenske zakonodaje oziroma
zakonodaje EU. Upoštevali so tudi izvirnost posameznih
rešitev, razvoj novih alternativnih projektov ter vizijo
nadaljnjega trajnostnega razvoja podjetja.

Nekaj nasvetov za vse, ki so sanacijo preložili na toplejše spomladanske dni

Nataša Iršič Bedenik, direktorica oskrbovalne verige
v podjetju JUB, je ob prejemu nagrade povedala:
»Zaposleni v JUB-u se ukvarjamo z vprašanji trajnostnega
razvoja, ki zajema tri pomembna področja: ekonomsko,
okoljsko in socialno. V družbi JUB s stalnim vlaganjem v
sodobne, čiste tehnologije ter z razvojem novih, okolju
prijaznih izdelkov, sledimo tem načelom. Osebno sem
med drugim izjemno ponosna na našo okoljsko pobudo,
na osnovi katere smo z lastnim znanjem in delom zgradili
biološko čistilno napravo, ki je namenjena čiščenju
komunalnih odpadnih vod ter JUB-ovih tehnoloških in
sanitarnih vod. Na ta način smo prebivalcem občine
Dol omogočili višjo kakovost bivanja na tem območju
in bistveno manjše onesnaževanje okolja. Z vlaganjem

Nataša Iršič Bedenik, direktorica oskrbovalne verige

v čisto in urejeno okolje gradimo tudi zadovoljstvo pri
zaposlenih ter zaupanje skupnosti in partnerjev.«
Nagrada za okolju prijazno podjetje predstavlja
tako vodstvu kot zaposlenim močno spodbudo k
uresničevanju vizije Skupine JUB, ki nas zavezuje, da
bomo kupcem nudili edinstvene celovite rešitve,
usmerjene v trajnostno gradnjo, energetsko varčnost in
okoljsko odgovornost.
Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja

JUB pomagal sanirati škodo, ki so jo
povzročile poplave
V novembru 2012 so velik del Slovenije
prizadele katastrofalne poplave. V družbi
JUB smo k sanaciji pristopili z brezplačnimi strokovnimi nasveti, za kakovostno sanacijo notranjih površin pa smo ponudili
poseben izdelek JUPOL Block po občutno
znižani ceni.
V Sloveniji je poplavno ogroženih več kot 300.000
hektarjev površin, kar predstavlja skoraj petnajst
odstotkov celotne površine, večinoma v porečjih Save in
Drave. Dobra četrtina Slovencev živi na območjih, kjer so
možne katastrofalne poplave, ob močnem deževju pa

se in sloje izravnalnih mas odstranimo z grobo ščetko in
s pleskarsko lopatico. Nato nanesemo osnovni premaz
(Akril emulzija, Jukolprimer) in izravnalno maso (Jubolin
ali Jubolin P-25). Za blokado madežev v JUB-u priporočamo nanos bele notranje zidne barve JUPOL Block. V
nasprotju s klasičnimi vodnimi zidnimi barvami JUPOL
BLOCK učinkovito blokira v vodi lahko in hitro topne
snovi, odlikuje pa ga tudi dobra pokrivnost. JUPOL Block
je primeren tudi za zaključno barvanje saniranih zidnih
površin, za barvanje v intenzivnih tonih pa priporočamo
barvo JUPOL Gold.

so možne poplave kjerkoli. Novembrsko obilno deževje
je prizadelo večji del Slovenije, najhuje pa je bilo v
Podravju, kjer je bilo uničenih 8.000 hektarjev kmetijskih
površin. Po poročilu o škodi po poplavah, ki ga je
obravnavala vlada, je končna škoda za celotno Slovenijo
dosegla znesek 373 milijonov evrov.

Priporočljivo je, da pri sanaciji notranjih zidnih površin, ki
so bile uničene v poplavi, zidne površine temeljito očistimo, objekt presušimo ter odstranimo slabo oprijete
barvne nanose in ostale odstopajoče sloje.
S sanacijo torej pričnemo tako, da površine najprej očistimo. Umazanijo umijemo z raztopino univerzalnih gospodinjskih čistil, pri trdovratnejših madežih si pomagamo z mehko krtačo. Sušenje najhitreje in najuspešneje
izvedemo z namestitvijo naprav za sušenje prostorov ali
z intenzivnim ogrevanjem in prezračevanjem prostorov,
saj so vsi nadaljnji sanacijski posegi smiselni šele, ko vlažnost zidnih površin pade pod 5 %.
Čiščenju in sušenju zidnih površin sledi odstranjevanje
odstopajočih ali slabo oprijetih barvnih nanosov in odstopajočih slojev izravnalnih mas, če so bile zidne površine pred barvanjem zglajene. Odstopajoče barvne nano-

Pri poplavah je običajno poškodovana tudi fasadna površina. Sanacija fasadnih površin z vgrajeno izolacijo iz
ekspandiranega (EPS) ali ekstrudiranega (XPS) polistirena ter sanacija fasade, ki je izolirana z mineralno volno,
je zahtevnejša, zato vam bodo s strokovnimi nasveti na
pomoč priskočili prijazni JUB-ovi tehnični svetovalci v
JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani. V prodajalni in
razstavnem salonu JUB Design Studio pa poleg nasvetov tehničnega osebja in arhitekta najdete tudi obsežen
prodajni program izdelkov, ki jih proizvaja podjetje JUB
ter zanimive rešitve za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih površin, fasadnih površin, lesa in kovine.
Področje trženja

V družbi JUB se dobro zavedamo posledic uničujočih
poplav. Kot družbeno odgovorno podjetje, ki neguje in
spoštuje socialne in okoljske vrednote, z dolgoletnimi
strokovnimi izkušnjami in znanjem ter zdravju in okolju
prijaznimi specialnimi izdelki, smo ponudili pomoč vsem
tistim, ki so se v mesecih po poplavah lotili sanacije škode
posledice poplav
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JUB Akademija

V podjetju JUB srečanje predstavnikov
MGRT in Evropskega računskega sodišča
Generalni direktor direktorata za evropsko kohezijsko
politiko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) Matija Vilfan se je 1. oktobra 2012
srečal s predstavniki Evropskega računskega sodišča, ki
so se v Sloveniji mudili na nekaj dnevnem delovnem
obisku. V okviru rednih letnih srečanj s predstavniki
različnih institucij so skupaj s predstavniki MGRT obiskali
podjetje JUB, kjer so se pogovarjali o pogledu ter načrtih
Evropskega računskega sodišča na področju izvajanja
revizij evropske kohezijske politike.

nepovratnih sredstev. Ustvarjati inovativne, energijsko
varčne ter okolju in uporabniku prijazne izdelke in
tehnologije za zaščito, sanacijo in vzdrževanje zgradb
je namreč temeljno poslanstvo centra, ki zaposluje več
kot 40 strokovnjakov s področja naravoslovnih ved in
gradbeništva. Da bi pospešili prenos znanja ter hitreje
razvijali storitve, izdelke in tehnologije, so aktivnosti TRC
JUB usmerjene tudi v sodelovanje z institucijami znanja
in partnerji iz gospodarstva, kjer je izjemno pomembna
tudi vloga MGRT.

JUB Akademija v letu 2012
Je uspešno zaključila z izobraževalnimi
procesi, ki predstavljajo največji, ne pa
tudi edini, segment dela, s katerim se na
Akademiji ukvarjamo. Zaznavamo opazno rast na področju strokovno tehničnih
analiz glede učinkovite rabe energije in
zakonodajnih vidikov prihrankov energije
ter delovanja JUB Akademije v strokovnih
združenjih. JUB Akademija zelo intenzivno deluje tudi na mednarodnem področju, in sicer v okviru tima JUB Akademije,
v katerega so povezane ostale JUB-ove
družbe.
JUB Akademija že od vsega začetka deluje zelo uspešno,
kar omogoča dolgoletna tradicija lastnega razvoja
in proizvodnje v družbi JUB, visoko strokovno znanje
in izkušnje s področja materialov za zaključne sloje v
gradbeništvu ter širok asortiman lastnih izdelkov.

• zahtevnejše dekorativne tehnike,
• lastnosti materialov in
• uporaba računalniških programov gradbene fizike in
sidranja.
Izvedli pa smo seminarje za naslednje ciljne skupine:
• trgovci, slikopleskarji, fasaderji, keramičarji,
• arhitekti, lastniki podjetij in obrti, upravitelji stanovanjskih zgradb in proizvajalci montažnih objektov,
• proizvajalci stavbnega pohištva, proizvajalci okenskih
polic, gradbena podjetja,
• srednješolci srednje tehnične šole za poklic pleskar
Kranj, Maribor in Novo mesto,
• tuji trgi: Albanija, Anglija, Irska, Izrael, Avstrija, Italija,
Romunija, Bolgarija, Slovaška, Grčija, Poljska.
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JUB Akademija pa uspešno deluje tudi na Madžarskem,
Češkem, Slovaškem, Hrvaškem, Kosovu, v Srbiji ter Bosni
in Hercegovini. Delo JUB Akademije v odvisnih družbah
poteka v lastnih predavalnicah in prostorih primernih za
praktično delo.
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Predstavnike MGRT pozdravila Bernarda Bardutzky, direktorica TRC JUB.

Predstavniki MGRT in Evropskega računskega sodišča
so si ogledali tudi Tehnološko raziskovalni center
(TRC) podjetja JUB d.o.o., ki je bil zgrajen s pomočjo
evropskih sredstev. TRC JUB je namreč s podjetjem Mitol
uspešno kandidiral za sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Za 4.677.358,69 evrov vreden projekt
Aktivni fasadni sistem je pridobil 1.846.091,00 evrov

Predstavniki MGRT na ogledu Tehnološko raziskovalnega centra

Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja
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V letu 2012 smo v okviru JUB Akademije organizirali kar 87
seminarjev, na katerih je bilo prisotnih 1460 udeležencev.
Nekaj več kot 30 % vseh seminarjev je bilo namenjenih
našim kupcem in partnerjem iz tujine, preostali del pa
slovenskim profesionalnim uporabnikom naših izdelkov.

Strokovno-tehnične analize učinkovite
rabe energije in zakonodajni vidiki prihrankov energije
V okviru JUB Akademije smo v letu 2012 pričeli tudi s tehnično-strokovnimi analizami na področju URE in porabe
energije pred in po sanaciji z namenom določiti optimalno varianto ukrepov, ki bodo stroškovno optimalni
in ki bodo dosegali maksimalne cilje glede zmanjšanja
porabe energije. Analize se trenutno nanašajo na stanoUdeleženci izobraževanj

Izobraževalni procesi na JUB Akademiji so udeležencem
ponudili teoretično in praktično znanje iz naslednjih
področij:
• pravilna uporabe in vgradnja materialov za zaključna
dela (barve, dekorativni ometi in drugi izdelki),
• sistemske rešitve,
• energetska učinkovitost,
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JUB Akademija
vanjsko gradnjo, kjer JUBIZOL fasada kot gradbeni ukrep
bistveno zmanjšuje porabo energije in vpliva na ostale,
predvsem energetske sisteme.
Več podatkov o seminarjih, foto utrinke s seminarjev ter
informacije o JUB Akademiji lahko najdete na naši spletni
strani www.jub.si.Vse zainteresirane profesionalne uporabnike, ki se izobraževanja v okviru JUB Akademije še
niso udeležili in bi to želeli, prosimo, da pošljejo prijavo
na izobraževanje s svojimi podatki in tipom seminarja, ki
bi se ga radi udeležili, na e-naslov academy@jub.eu, ali
pa pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 15 56.
Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije

JUB seminar arhitektom ponudil paleto
trajnostnih rešitev
JUB Akademija je v novembru za arhitekte organizirala seminar, posvečen trajnostnim vidikom objektov in njihovi energetski učinkovitosti.
V Tehnološko raziskovalnem centru JUB je Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, arhitektom predstavil toplotnoizolacijske sisteme, ki predstavljajo integralni del stanovanjske gradnje in pomemben element varčevanja z
energijo. Poudaril je pomembnost uporabe materialov,
ki stavbo in okolico segrevajo v manjši meri kot običajno, ter prispevajo h kvalitetnejšemu življenju. Na tem
področju JUB s sistemom JUBIZOL Comfort z zaključnim
slojem Unixil G Cool postavlja nove smernice fasadnih
sistemov. Gre za toplotnoizolacijski sistem najnovejše
generacije, ki z inovativno zasnovo zaključnega ometa
omogoča odboj dela sončne svetlobe in s tem manjše
segrevanje fasadnih površin. V fasadni sistem se tako
lahko vgrajujejo odtenki, ki jih odlikuje do 15 % nižja raven segrevanja zaključnega fasadnega sloja zaradi nižje
vpojnosti infrardečega dela svetlobnega spektra. Poleg
uporabe naprednih materialov pa je pri sistemskih rešitvah zelo pomembna pravilna vgradnja, ki jo je udeležencem predstavil Dušan Peklar, aplikativni inženir. Uvodni del seminarja je potekal v JUB Design Studiu, kjer je
Matjaž Levičnik, aplikativni inženir, arhitektom predstavil
dekorativne tehnike v notranjih prostorih. Udeleženci
seminarja so si v razstavnem salonu ogledali obsežen
prodajni program izdelkov, ki jih proizvaja podjetje JUB,
njihovo namembnost, praktično uporabnost in vrsto
kreativnih idej za zaščito in dekoracijo notranjih zidnih
površin, fasadnih površin, lesa in kovine.
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Univ. dipl. fiz. Friderik Knez (Zavod za gradbeništvo) je
spregovoril o trajnostnem gradbeništvu, ki predstavlja celovit pogled na stavbe in objekte v daljši časovni perspektivi ter obsega merljivi okoljski, ekonomski in
sociološki vidik. Trajnostno gradbeništvo je dinamičen
odnos vseh akterjev gradbeništva (investitorjev, gradbenih podjetij, proizvajalcev, arhitektov, uporabnikov ...), s
ciljem dosegati trajnostni razvoj. Vplivi stavb na okolje so
namreč posredni in neposredni, med njimi pa je najbolj
izpostavljeno ravnanje z energijo. Z visoko energetsko
učinkovitostjo stavb zmanjšujemo potrebo po energiji,
pri čemer pa moramo upoštevati makro in mikro lokacijo, arhitekturo ter tehnično izvedbo stavbe (dobra toplotna izolacija in čim bolj tesen ovoj stavbe).

Udeleženci so si z zanimanjem ogledali tudi proizvodnjo
EPS izolacijskih plošč, pomembno pridobitev JUB-a, ki
predstavlja eno večjih investicij v zadnjih letih. Ekspandiran polistiren ali krajše EPS je na trgu prisoten že od leta
1954, danes pa je to eden najpogosteje uporabljenih
materialov v gradbeništvu za toplotno in zvočno izolacijo. JUB poleg gradbenega stiropora ponuja še fasadni
stiropor, ki je del fasadnega sistema JUBIZOL, proizvodnja pa zajema tudi visokokvalitetno izolacijske plošče
blagovne znamke EUROTHERM. Oba stiropora odlikuje izjemna toplotna in zvočna izolacija, visok prihranek
energije, enostavna vgradnja in okoljska prijaznost.
Povabljenim je tako seminar prinesel veliko novih znanj
in odprl pomembne teme trajnostnega razvoja.
Področje trženja

Prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik (Fakulteta za arhitekturo) je v nadaljevanju poudarila, da pasivna hiša ni nov
način gradnje, temveč le dosledno načrtovana in izvedena nizkoenergijska hiša z nekoliko drugačnim pristopom
sodelujočih: arhitektov, gradbenih fizikov, projektantov
strojnih in elektroinstalacij ter izvajalcev in ponudnikov
različnih gradiv, ki morajo ustrezati standardom pasivnih zgradb. Pasivna gradnja tudi ne omejuje arhitektov
glede oblik, zahteva pa dokaj kompleksno obravnavo
in doslednost v vseh fazah. Zbašnik Senegačnikova je
predstavila tudi več že zgrajenih eno- in večstanovanjskih objektov ter s tem pokazala, da je pasivna gradnja
trend v Evropi in širše. V Sloveniji je tako npr. zgrajenih že
okoli 100 pasivnih objektov.
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reportaža
Ob lepi, mirni Donavi ali Novi Sad 2012
Donava, druga največja evropska reka, dolga kar 2.850
km, je bila že od nekdaj pomembna povezava med
številnimi evropskimi narodi in navdih mnogim umetnikom. Njeni bregovi so zaznamovani s pomembnimi
zgodovinskimi prelomnicami. Cerkve in gradovi, vpeti v
slikovito pokrajino, pa pričajo o njeni slavni preteklosti.

10.000 strelnih lin. Na razgledni ploščadi z uro, ki ni nikoli
točna in ima po vsem tem še zamenjana kazalca, se nam
je poleg zanimivih zgodovinskih momentov, zgodb in
legend, razkril še prečudovit večerni razgled na živahno
središče mesta in na magični mavrični most.

Košček te zgodovine nam je odkrilo drugo največje srbsko mesto Novi Sad, ki smo ga novembra 2012 obiskali
skupaj z našimi največjimi poslovnimi partnerji.

Zvoki trubačev so pripomogli k zelo dobremu vzdušju

Gibraltar na Donavi
Legendarna avtocesta »Bratstvo in enotnost«, pot velikih sanj in obljub, nas je v poznih popoldanskih petkovih urah pripeljala do cilja − hotela Park v Novem Sadu.
Večerni sprehod na mogočno petrovaradinsko trdnjavo,
zaščitni znak Novega Sada, imenovano tudi Gibraltar na
Donavi, nam je ob navdušujoči predstavitvi lokalnega
vodiča, odkril delček zgodovine, od 18. stoletja do današnjih dni. Zgrajena po načrtih Sebastiana Vaubana,
v štirih nivojih, s 16 kilometri podzemnih hodnikov in

Sremski Karlovci
Deset kilometrov jugozahodno od Novega Sada se dviga osamljena gora po imenu Fruška gora, nekoč otok
sredi Panonskega morja z najvišjim vrhom na višini 539
m. Da je zemljepisna lega Sremskih Karlovcev idealna za
rast vinske trte kakor tudi za hrambo vin, je potrdil ogled
300 let stare vinske kleti in muzeja čebelarstva in medu s
pokušino šestih vrst vina in dveh vrst medu.
Kako zelo se je prilegel kratek sprehod do centra SremDegustacija odličnih vin na Fruški gori

Na 1255. kilometru reke Donave smo delček spominov in
košček zgodovine pustili tudi mi.
Albina Močilnikar, vodja JUB Design Studia

V desetih urah prepleskali 5.000
kvadratnih metrov površin
Pod častnim pokroviteljstvom ministra dr.
Žige Turka je JUB 30. novembra 2012 že
štirinajsto leto zapored sodeloval pri humanitarni barviti prenovi javne ustanove.
Prostori 2. nadstropja Splošne bolnišnice
Novo mesto, kjer se nahajata porodni in
ginekološki oddelek, so takrat dobili novo
podobo. Na letošnjem 14. tekmovanju slikopleskarjev Slovenije je več kot 100 mojstrov slikopleskarjev, njihovih stanovskih
kolegov in mladih dijakov, ki se šele izobražujejo za ta poklic, v desetih urah prepleskalo več kot 5.000 kvadratnih metrov
površin.
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo mesto je osrednji regijski zdravstveni center za sekundarno
zdravstveno oskrbo 150.000 prebivalcev jugovzhodne
Slovenije. Letno bolnišnično obravnavajo kar 20.000 bolnikov ter opravijo 180.000 ambulantnih pregledov. Vzdrževalna dela v dotrajanih prostorih so bila nujno potrebna, a je za njih vedno primanjkovalo sredstev. S pravo
ekipo in veliko dobre volje pa so udeleženci letošnjega
tekmovanja slikopleskarjev poskrbeli za prijetnejše počutje bolnikov, zaposlenih in obiskovalcev ustanove.
Pobudnik humanitarne akcije, ki poteka že od leta 1999,
je Branko Goričan, predsednik gradbene sekcije pri ob-
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Uživanje ob dobri hrani in pijači

Sobotnje raziskovanje Sremskih Karlovcev smo zaključili z ribjim kosilom v restavraciji hotela Dunav. No, če
nam nekaterim ribja čorba ni ravno teknila, smo si pač
privoščili kakšen košček baklave več. Zato pa je toliko
bolj teknilo večerno druženje ob odlični srbski žar plošči
in živi glasbi – tamburicah, ki je sledilo popoldanskemu
sobotnemu sprehodu po Novem Sadu.
In naslednje jutro? Nedelja, pot nazaj proti Sloveniji. Za
nekatere čas, da nadoknadimo zamujene spalne urice,
za druge nadaljevanje prijetnega druženja do uradnega
zaključka našega izleta s poznim kosilom v Vili Otočec.
Razšli smo se lepih misli, dobre volje in z željo, da se kmalu spet snidemo.

Pogosto je slišati: "Od kod prihaja vojvodinska dobrohotnost, če ne od sitosti!". To je potrdila tudi izbrana in obilna večerja ob pristni srbski glasbi s »trubači«, ki je trajala
do poznih večernih oziroma zgodnjih jutranjih ur.
Novi Sad v večernih urah

skih Karlovcev, ki je sledil! Mimo mogočne platane, do
mestnega jedra s semeniščem, nato do fontane "Štirje
levi" z izvirno ljubezensko zgodbo in do stolne cerkve
sv. Nikole.

Podelitev nagrad in zahval

močni Obrtno podjetniški zbornici Ptuj, organizator pa
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. Družba JUB, letošnji zlati pokrovitelj, je najstarejši proizvajalec zidnih
barv v Sloveniji, ki v akciji slikopleskarjev sodeluje že od
vsega začetka. Tokratni projekt je bil eden največjih, saj
je bilo potrebno za obnovo zagotoviti kar 2.000 kilogramov barv in premazov, pripraviti barvne študije ter določiti barve za vse prostore ginekološkega in porodnega
oddelka. Za pleskanje so slikopleskarji uporabili celo paleto notranjih zidnih barv iz družine JUPOL, ki je pri nas
najbolj poznana in zaupanja vredna blagovna znamka,
saj so jo potrošniki že peto leto zapored nagradili s pečatom 'Trusted Brand'. Orodja in drug potreben gradbeni
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reportaža
Zmagovalci 14. tekmovanja slikopleskarjev
Slovenije
1. Mesto - Pleskarstvo in soboslikarstvo Jože

Voljkar s.p., Laze v Tuhinju

Večerni del tekmovanja slikopleskarjev.

material so prispevali Žima, Tesa tape in Rigips, Mercator
pa je poskrbel za prehrano udeležencev. Vrednost del in
materiala je bila ocenjena na 62.000 evrov.
Na svojih letnih tekmovanjih slikopleskarji s prostovoljci
iz humanitarnih skupin izvajajo zahtevna slikopleskarska dela v ustanovah, ki jih kronično bremenijo finančni
problemi in jim za obnovo stavb običajno primanjkuje
sredstev. Zato ima projekt prvenstveno humanitarni namen, enako pomembna pa sta tudi samo tekmovanje
in druženje. V 24 tekmovalnih ekipah je letos pleskalo 48
slikopleskarjev, v humanitarnem delu pa je sodelovalo
več kot 50 udeležencev (tudi 14 dijakov mariborske in
kranjske srednje gradbene šole). Tri najboljše tekmovalne ekipe so prejele nagrade zlatih pokroviteljev, tokrat
pa je žreb z nagradami razveselil tudi po 5 ekip iz tekmovalne in humanitarne skupine.
Slikopleskarji na delu

Prvo mesto je osvojilo Pleskarstvo in soboslikarstvo Jože
Voljkar (Jože Voljkar in Janez Jelgič), drugo mesto je pripadlo slikopleskarjema iz podjetja Dekor plesk d.o.o. Aleš
Grabušnik (Aleš Rožič in Janez Vollmeier), tretje mesto pa
sta osvojila slikopleskarja iz Slikopleskarstva Andrej (Miran Roškarič in Tomaž Roškarič).
Slovesnosti ob razglasitvi rezultatov tekmovanja so se
kot govorniki pridružili tudi minister za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk, častni pokrovitelj
letošnjega tekmovanja, državna sekretarka z Ministrstva
za zdravje in drugi vidni predstavniki lokalne skupnosti.
Za prijetno vzdušje so poskrbeli tudi mladi glasbeniki iz
novomeške glasbene šole in Marko Vozelj.
V 14 letih so podjetje JUB in drugi podporniki prebarvali
že 50.000 m² površin v skupni vrednosti 486.000 evrov,
sodelujoči pa so prepričani, da bodo čopiči tudi v bodoče pridno pleskali v humanitarne namene.
Področje trženja

Zmagovalni tandem 14. tekmovanja slikopleskarjev, Jože
Voljkar in Janez Jeglič, sta na 14. tekmovanju prvič stala
na najvišji in že četrtič na zmagovalnih stopničkah. Jože
Voljkar je samostojni podjetnik že 22 let. Je pleskarski
mojster prvih generacij, saj se s pleskanjem ukvarja že
več kot 35 let. Pri svojem delu se večinoma ukvarja z
notranjim programom in prisega na izkušnje, vztrajnost
in zagnanost, kar nenehno prenaša na svojo mlado pleskarsko ekipo. Na tekmovanju slikopleskarjev je manjkal
le dvakrat, vedno pa sodeluje v tekmovalnem delu. »Greste na zmago?«, sem ga vprašala bolj za šalo kot za res,
pa mi je z nasmeškom odgovoril: »Kje pa! Prideš tja in te
kar potegne. Vzdušje, ambient, občutek, da delaš nekaj
dobrega … Enostavno ne moreš drugače, kot narediti
res dobro.«
Pa naslednje leto? »Pridemo, zagotovo. Začeli smo in luštno je.« pravi ponosen Tuhinjčan.
2. Mesto - DEKOR PLESK, podjetje za slikopleskarstvo in fasaderstvo, d.o.o., Maribor

je družinsko podjetje z 34-letno tradicijo. Zaposluje okoli 50 delavcev z dolgoletnim znanjem in izkušnjami na
področju slikopleskarskih in fasaderskih del.
Za njihovega predstavnika, slikopleskarskega mojstra
Aleša Rožiča in njegovega dolgoletnega sodelavca Janeza Vollmeierja, je bila uvrstitev na zmagovalne stopničke skoraj pričakovana. Lanskoletna zmaga, preko 30 let
pleskarskih izkušenj in 20 let dela v tandemu je Alešu in
Janezu letos prineslo drugo mesto. V prostem času zagreta pohorska gobarja in športnika, v službi pa zvesta
uporabnika Jubovih izdelkov, o katerih vesta povedati
same pohvale, prisegata na izkušnje in kakovost. Novomeški dogodek si bosta zapomnila ne le po doseženih
stopničkah, temveč tudi po prijetnem druženju, srečanju
starih znancev, spoznavanju novih ter izmenjavi znanj in
izkušenj.
3. Mesto - Slikopleskarstvo Andrej Miran Ro-

škarič s.p., Celje

Miran je eden najbolj zvestih udeležencev tekmovanja
slikopleskarjev, saj se ga je tokrat udeležil že desetič. Tokrat s celotno ekipo zaposlenih, od katerih je ena sodelovala v tekmovalnem, ostale pa v humanitarnem delu.
Družinsko podjetje, ki bo kmalu praznovalo 20. obletnico
delovanja in v katerem so zaposleni tudi Miranovi sinovi,
uspešno kljubuje zaostrenim gospodarskim razmeram
na trgu in je reden uporabnik Jubovih izdelkov že od leta
2000. Miran preseneča s svojo odkritostjo, preprostostjo
in skromnostjo, redno udeležbo na tekmovanjih pa pojasnjuje s stavkom: »Tam je vedno dobra družba, super
vzdušje, že del naše tradicije, kot neke vrste predhodnica
zaključku leta.«
Albina Močilnikar, vodja JUB Design Studia
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Maskota Bojan v družbi direktorice Splošne bolnišnice Nomo mesto
ga. Mire Retelj
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reportaža
Kot pravi legenda je bil kurent nekoč prelep mladenič, ki pred dekleti ni imel miru, zato se
je umaknil v puščavo in prosil boga, da mu skazi obraz. Prošnja je bila uslišana in zrasli so
mu rogovi. Dekleta so ga poslej pustila pri miru, v spomin na nekdaj zalega mladeniča pa so
začeli praznovati pustni torek z razposajenimi norčijami.

Kurenti prinesli sonce tudi v JUB

S svojo veliko, kosmato podobo, petimi zvonci, obešenimi okrog pasu, rdečimi dokolenkami in ježevko v roki,
kurenti danes vzbujajo rahlo strahospoštovanje. Nekdaj
je kurent obiskoval samo tista dvorišča in hiše, kjer so živela mlada, samska dekleta, ki so mu okrog pasu ali na ježevko privezala žepni robček. Več robčkov je imel privezanih na verigo ali ježevko, bolj je bil cenjen pri dekletih.
Vedno večji vpetosti podjetja JUB v slovensko gospodarsko in družbeno okolje se niso mogli izogniti niti kurenti,
ki so se hladnega četrtkovega jutra v času t.i. »fašenka«

in v okviru svojih pohodov po Sloveniji oglasili tudi pri
nas. Za hip smo odložili delo in se predali glasnim poskokom in bučnemu zvonjenju kurentov, ki so v naš Design
Studio in v proizvodne hale prinesli zvrhano mero dobre
volje in pustnega vzdušja.
Kot vedno so se ptujski kurenti tudi tokrat izkazali kot
odlični ambasadorji dobre volje. Hvala Branku, Alešu in
njuni ekipi.
Albina Močilnikar, vodja JUB Design Studia

V čem s
e pa
vaša hiš
a
počuti
najbolj
e?

Kurenti s plesom odganjajo zimo

www.jub.eu
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predstavljamo izdelke
JUPOL Classic
"Prebarvate več"

• pakiranje: plastično vedro 2 l, 5 l in 15 l.

JUMIX
• na voljo v široki paleti barvnih odtenkov po barvni karti

S ponosom vam predstavljamo novo, izboljšano formulo notranje zidne barve
JUPOL Classic, ki omogoča da »Prebarvate več«.
Notranja zidna barva, ki ji zaupate že več kot 40 let, je na
podlagi dolgoletnih izkušenj, ki smo jih pridobili skupaj z
vami, od danes naprej še boljša in korak naprej pri zagotavljanju vaših pričakovanj.

Izboljšana formula barve JUPOL Classic
omogoča:
•
•
•
•
•

večjo izdatnost: 15 l do 100 m²;
do 20 % več prebarvane površine;
večjo pokrivnost;
lažji nanos in
lepši videz barvnega filma.

JUPOL Trend LIMITED EDITION - 2 nova
barvna odtenka
Izboljšano notranjo barvo JUPOL Classic lahko redčite z
vodo do 15 %, dosegate lepši nanos in raztegljivost
barve, brez opaznih sledi valjčka.
Površine prebarvane z JUPOL Classicom imajo finejšo
strukturo ter lepši videz barvnega filma.

Na podlagi analize trga in uporabnikov notranje zidne
barve JUPOL Classic smo se z novo formulo približali običajnemu načinu uporabe izdelka. V ta namen smo pri
razvoju nove formule dali velik poudarek tudi redčenju
barve z vodo.

Ker se zavedamo, da določene lastnosti barve JUPOL
Classic cenite že več kot 40 let, smo te lastnosti ohranili
tudi v novi izboljšani formuli JUPOL Classica.
Želimo vam, da bi z novim JUPOL Classicom »PREBARVALI VEČ«.

JUPOL Brilliant – nova izboljšana formula
Predstavljamo vam novo, visoko pokrivno in pralno notranjo zidno barvo JUPOL
Brilliant vrhunske kakovosti.
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JUPOL Brilliant je okolju prijazna pralna barva, pokrivna že v enem nanosu. Zasnovana je na vodni disperziji
najsodobnejših polimernih veziv. Je visoko odporna na
mokro drgnjenje in paroprepustna barva, z mrtvo mat sijajem. Proizvodnja barve poteka pod stalnim nadzorom
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.

Predstavljamo vam dva nova, modna odtenka, ki napovedujeta nove barvne trende prihajajočega leta:
JUPOL Trend Sand 80
JUPOL Trend Old Wood 90
Omislite si svoj dom v barvah, ki jih zapovedujejo prihajajoči barvni trendi in smernice sodobne arhitekture. Na
voljo vam je osvežena paleta barvnih odtenkov za enkraten nanos JUPOL Trend. Visoko pokrivna, že pripravljena
notranja barva z novimi odtenki, vam zagotavlja hitro in
enostavno barvanje brez večjega napora.

Lastnosti barve JUPOL Trend:
• široki paleti že pripravljenih modnih odtenkov, ki smo
dodali dva nova odtenka: Sand in Old Wood;
• visoko pokrivna – razred 1 (običajno zadošča že en
nanos pri obnovitvenem barvanju);
• visoko odporna na mokro drgnjenje – razred 2;
• visoko paroprepustna – razred 1;
• sijaj barvnega filma: globoki mat;

•
•
•
•

enostavno nanašanje;
barva je že pripravljena in je ne redčimo z vodo;
poraba: ca. 125 ml/m2 za enoslojni nanos;
izjemno nizka vsebnost lahko hlapnih organskih snovi;
• VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1
g/l;
• pakiranje: plastično vedro 2,25 l.

Izberite najljubšo barvo ali odtenek, naredite nekaj potez z valjčkom – in to je vse!

Lastnosti barve JUPOL Brilliant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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JUB ter NCS,
• 1001 bela,
• novost - samo ena baza.

pokrivna notranja zidna barva – razred 1:
izjemno odporna na mokro drgnjenje – razred 2;
sijaj barvnega filma: mrtvi mat;
dobro paroprepustna;
enostavno nanašanje;
nanašamo jo s krznenim pleskarskim valjčkom, čopičem ali brizganjem;
redčimo jo z vodo do 5 %,
poraba: 80 – 105 ml/m2 za enoslojni nanos, odvisno
od podlage;
izjemno nizka vsebnost lahko hlapnih organskih snovi;
VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1 g/l,

LIMITED
EDITION
Jupol Trend
Sand 80

Jupol Trend
Old Wood 90
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predstavljamo izdelke
JUBIN Impregnacia

JUBIZOL Ultralight
fix lepilna malta

Predstavljamo vam novo biocidno impregnacijo za zaščito lesa

Debeloslojna lepilna malta

JUBIN Impregnacia je brezbarvna impregnacija za les,
izdelana na osnovi vodne disperzije alkidnih veziv. Primerna je za zaščito lesenih ostrešij, napuščev in drugih
opažev, lesenih ograj in lesenega stavbnega pohištva,
pred barvanjem z lazurnimi ali pokrivnimi barvami in laki
(npr. JUBIN Lasur, JUBIN Decor).

Lastnosti izdelka JUBIN Impregnacia:
• vsebnost fungicida učinkovito ščiti les pred modrenjem in trohnenjem,
• vsebnost insekticida ščiti les pred lesnimi škodljivci,
• izredno nizka vsebnost visoko hlapnih organskih spojin (VOC),
• VOC (zahteva EU VOC kat. A/h (2010) 30 g/l): max. 22
g/l,
• enostavno nanašanje,

• nanašamo ga v enem sloju,
• nanašamo s čopičem, pleskarskim valjčkom ali s potapljanjem,
• ni primeren za zaščito lesa v bivalnih prostorih,
• poraba: 90 do 125 ml/m2 za enoslojni nanos,
• pakiranje: plastični lonček 0,65 l in 2,25 l.

JUB Lazurtop – debeloslojna lazura
Predstavljamo vam novo blagovno znamko JUB Lazurtop, s katero smo razširili ponudbo s topilnimi debeloslojnimi lazurami za les.
JUB Lazurtop je debeloslojni lazurni premaz za les, namenjen za dekoracijo ter dolgotrajno in učinkovito zaščito
vseh vrst trdega in mehkega lesa. Površini nudi popoln
videz, pri čemer struktura lesa ostane vidna. Vsebuje UV
filtre, ki zaščitijo les pred poškodbami in je namenjen za
zaščito lesa tudi v najbolj zahtevnih vremenskih pogojih.

Lastnosti izdelkov JUB Lazurtop:
• debeloslojni, transparentni premaz;
• ne vsebuje biocidov, zato se lahko uporablja tudi za
zaščito lesa znotraj stavb;
• na voljo v devetih že pripravljenih barvnih odtenkih:
11 bela, 12 brezbarvna, 13 bor, 14 macesen, 15 bukev,
16 oreh, 17 tik, 23 mahagoni, 24 palisander;
• lazure nanašamo nerazredčene, s čopičem, valjčkom,
brizganjem ali s potapljanjem;
• naslednji sloj nanesemo po 24 urah, odvisno od vremenskih vplivov;
• poraba: 8 do12 ml/m2 za dvoslojni nanos, odvisno od
vpojnosti, obdelave lesa in načina nanašanja;
• VOC (zahteva EU VOC kat. A/e (2010) 400 g/l): JUB Lazurtop max. 395 g/l;
• pakiranje: pločevinka 0,75 l in 2,5 l.

JUBIZOL Ultralight fix je na osnovi cementa s polimernimi vezivi in EPS granulatom oplemenitena visoko elastična debeloslojna lepilna malta. Uporablja se za lepljenje
in za izdelavo osnovnega ometa na ploščah in lamelah iz
mineralne volne (možno lepljenje in izdelava osnovnega
ometa na EPS, EPS grafitnih in XPS izolacijskih ploščah).
Malto odlikujejo visoka izdatnost in elastičnost ter izjemno lahek nanos.

Lastnosti:
• za lepljenje in izdelavo osnovnega ometa v sistemu
JUBIZOL Premium;
• debelina osnovnega ometa do 8 mm;
• izjemno lahek nanos;
• visoka izdatnost (~15 % nižja poraba pri enaki debelini, kot pri klasičnih lepilnih maltah);
• visoko elastična;
• mikroarmirana;
• evropsko tehnično soglasje − ETA;
• poraba: lepljenje ~3 kg/m2, armiranje ~1,2kg/m2/
mm;
• pakiranje: 20 kg;
• rok uporabe: najmanj 12 mesecev.

JUBIZOL Strong fix
lepilna malta
Mikroarmirana lepilna malta

JUBIZOL Strong fix je v kombinaciji z ostalimi JUBIZOL
elementi dodatno mikroarmirana (daljša armirna vlakna)
cementna malta odporna na udarce toče. Uporablja se
predvsem za lepljenje izolacijskih plošč in za izdelavo
osnovnega ometa na bolj izpostavljenih fasadnih površinah z minimalnimi napušči. Malto odlikuje tudi visoka

elastičnost in izredno lahek nanos.

Lastnosti:
• za lepljenje in izdelavo osnovnega ometa v JUBIZOL
Strong sistemu proti toči;
• za lepljenje in armiranje na EPS, XPS izolacijske plošče
ter izolacijske plošče in lamele iz mineralne volne;
• odporna na udarce toče;
• visoko elastična;
• zelo dober oprijem;
• evropsko tehnično soglasje − ETA;
• pakiranje: 20 kg;
• rok uporabe: najmanj 12 mesecev.

JUBIZOL Microair fix
lepilna malta
Visoko paroprepustna lepilna malta

JUBIZOL Microair fix je visoko paroprepustna, z belim
cementom in ostalimi dodatki oplemenitena maltna
zmes. Uporablja se za lepljenje izolacijskih plošč in za izdelavo osnovnega ometa v fasadnih toplotnoizolacijskih
sistemih na ekspandiranem polistirenu z ali brez lukenj.
Uporabna je predvsem v toplotnoizolacijskih sistemih z
visoko paroprepustnimi zaključnimi sloji.

Lastnosti:
• za lepljenje in izdelavo osnovnega ometa v JUBIZOL
Microair visoko paroprepustnem sistemu;
• za lepljenje in armiranje na EPS izolacijske plošče z ali
brez lukenj;
• visoko paroprepustna (μ=~15);
• naravno bela barva;
• dober oprijem;
• evropsko tehnično soglasje − ETA;
• poraba: lepljenje ~3,5 kg/m2, armiranje ~4,5kg/m2,
• pakiranje: 20 kg
• rok uporabe: najmanj 9 mesecev.
Miha Gašperšič,
produktni vodja PROFI

Simona Sojar, produktni vodja DIY
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predstavljamo izdelke
Pomen certifikata inštituta TÜV SÜD

so nam ta testiranja izvedli na inštitutu Fraunhofer IPA
v Stuttgartu.

Znak inštituta TÜV SÜD, ki za različne izdelke pomeni dokazilo o skladnosti z zelo
strogimi zahtevami tehničnih navodil
omenjene ustanove ali standardov in drugih predpisov, postaja na trgih srednje
Evrope vse pomembnejši. Certifikat oziroma znak inštituta na izdelku pomeni,
da gre za izdelek izjemnih lastnosti, kar
zadeva kakovost, uporabnost, varnost za
delo in okolje ter podobno.

iz Münchna lahko izpostavimo kot enega ključnih dosežkov. Omenjena ustanova na temelju določenih kriterijev kakovosti in sestave proizvoda podeljuje pravico do
uporabe njihovega znaka le za visoko kakovostne premaze, ki te zahteve izpolnjujejo. Kriteriji in zahteve navedenega inštituta se praktično ne razlikujejo od zahtev
strogih meril denimo za pridobitev okoljskega znaka.

V postopku kemijske analize vzorcev premaza – izdelka,
ki se poteguje za pridobitev certifikata, na inštitutu TÜV
SÜD preverjajo morebitno vsebnost nevarnih snovi, kot
sledi:

Različni proizvajalci se vse pogosteje odločajo za preverjanje skladnosti kakovosti svojih izdelkov na inštitutu
TÜV SÜD iz Münchna, ki pomeni preverjanje kakovosti
proizvoda glede na tehnične kriterije te ustanove.

To pomeni, da je izdelek skladen glede treh specifičnih
zahtev: analiza na nevarne organske snovi in težke kovine, preverjeno nizka emisija v prostor pri uporabi in kontrolirana proizvodnja izdelka.

Na tem področju v Skupini JUB sledimo trendu, saj v
JUB-u razvoj, proizvodnjo in ponudbo okolju prijaznih
premazov na trg narekujejo določeni standardi ali načini
delovanja. Okolju in uporabniku prijazne izdelke razvijamo in proizvajamo že vrsto let, kakovost palete izdelkov
pa določamo na omenjeni ustanovi že od leta 2006. V
letu 2007 smo prvič pridobili certifikate skladnosti z zahtevami inštituta TÜV SÜD za družino izdelkov JUPOL.
Veljavnost pridobljenega certifikata je tri leta. Vsako leto
se med veljavnostjo certifikata preverja skladnost vsaj še
enkrat z delno analizo snovi in preverjanjem proizvodnje.

Certifikat smo za vrsto proizvodov nazadnje pridobili v
letu 2010.

Pridobitev in vzdrževanje certifikata
Pridobitev in vzdrževanje certifikata za kakovost notranjih disperznih premazov nemškega inštituta TÜV SÜD

Zgornji znak za premaze, ki ga upravičenci lahko uporabljamo, pomeni, da je izdelek s tem znakom na etiketi
skladen s tehničnim predpisom »Test standard TM 07
Emulsion Paints, issue 06/09« iz leta 2009.

• Težke kovine: arzen, svinec, kadmij, krom, kobalt, nikelj in
živo srebro. Določevanje vsebnosti težkih kovin poteka v
skladu z naslednjimi standardi: SIST EN 1233, SIST EN ISO
11885 in SIST EN 1483.
• Organske snovi: biocide (konzervanse, fungicide) z metodami tekočinske kromatografije (HPLC), hlapne organske
snovi po standardu SIST EN ISO 17895, skupno količino
hlapnih snovi za organske snovi pa s C16 do C22, kot tudi
vsebnost mehčal, ipd.
• Emisijski test po standardu SIST EN ISO 16000-9, s katerim
se v testnem volumnu preverja vsebnost hlapnih snovi po
24 urah in 72 urah po vzorčenju. S tehniko plinske kromatografije, podprte z masnim detektorjem (GC/MS), se preverja morebitna prisotnost približno 100.000 organskih snovi
na nivoju vsebnosti od 1µg/m3 testirane atmosfere - zraka.

Tudi v času gospodarske krize je potrebno na trgu vztrajati s prodajo izdelkov najvišjega kakovostnega razreda,
čeprav je posledično cena teh izdelkov višja od neprimerljivih premazov splošne kakovosti in sestave.
Morda je tovrstno prepričevanje in izobraževanje trga še
toliko bolj potrebno v zaostrenih razmerah na trgu kot
pa v obdobju »debelih krav«, kot to znajo slikovito opisati
ekonomisti. Kupce moramo poučiti, da je »zase«, za aplikacijo v lastnem okolju, vredno uporabljati le najboljše
premaze.
Branko Petrovič, svetovalec za kemikalije

Torej, certifikat inštituta TÜV SÜD pomeni, da notranji
premaz ne vsebuje nevarnih organskih in anorganskih
snovi in pri aplikaciji v prostor ne sprošča hlapnih organskih snovi. Najpomembnejši pomen znaka pa je, da inštitut kontrolira proizvodnjo premaza, za katerega je izdal
soglasje za uporabo znaka.
JUB je pridobil omenjeni certifikat za sedem vrst proizvodov – disperznih notranjih premazov tipa JUPOL, in
sicer: JUPOL GOLD, JUPOL SPECIAL, JUPOL BRILLIANT,
JUPOL SILIKAT, JUPOL LATEX MAT, JUPOL LATEX POLMAT, JUPOL LATEX SATEN .
Znak omenjenega inštituta je viden na etiketah vseh
omenjenih izdelkov.
V letu 2013, po treh letih, znova poteče veljavnost certifikatov za vse navedene izdelke JUPOL. Zaradi tega bomo
sprožili postopek za pridobivanje novega certifikata in
jih tekom leta pridobili za vse navedene proizvode.

Kriteriji za podelitev certifikata
Med zahtevami za pridobitev certifikata TÜV SÜD je
poročilo o uspešnem testiranju premazov na kakovost,
ki je določena s standardom SIST EN 13300, oz. s serijo
standardov, ki jih vsebujeta (SIST EN 11998 in SIST EN ISO
6504-3). Premaz mora zadovoljiti zahteve za razred 3 v
smislu pokrivnosti in mokrega drgnjenja. Testiranje običajno izvajamo na drugi neodvisni ustanovi. Nazadnje
22
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barve spremenijo dom
Barvni trendi 2013

Andy Warhol

Pri iskanju letošnjih barvnih trendov smo navdih našli na slikarskih paletah umetnikov
svetovnega slovesa. V marčevski številki JUB Magazina vam predstavljamo dva trenda,
ki sta barvno bolj usklajena s pomladnim in poletnim časom.
Claude Monet
Pomladno navdihnjena barvna paleta. Kombinacija nežne marelične, tople barve bele kave in svežine pastelno
turkizne za romantično razpoloženje v letnem času, ko
se barve šele prebujajo iz zimske sivine.

Razigrana barvna paleta za vse ljubitelje sonca in topline – kot nalašč za sproščene poletne dni. Nežnost roza
barve, toplina oranžne in energičnost magente so zmagovalna kombinacija za dobro voljo in igrivost v dneh,
ko je sonce najvišje na nebu in barve zažarijo v vsej svoji
lepoti.

*Prikaz odtenkov je samo informativen.

Mirijam Uršič, arhitektka svetovalka

*Prikaz odtenkov je samo informativen.
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strokovnjak svetuje / interier
Dekorativne obdelava notranjih površin,
tehnika Classic
S tehniko Classic dosežemo videz fino zabrisanih linij, ki med seboj tvorijo nežen
vzorec. Vzorec med seboj prehaja mehko
in z manj ostrimi linijami, kot je to na primer pri Spatolato, saj se kit nanaša z zaobljeno gladilko, ki ne pušča ostrih linij.
Tehnika se izvaja v trojnem nanosu, saj so
nanosi precej tanki. S tem dosežemo dovolj dober občutek globine, ki je potreben
za kakovosten dokončen videz. Zanimiv
in popularen je tudi videz surovega betona, ki ga dobimo s paleto Marmorina v
sivih odtenkih.

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

Orodje
• krpa polipropilen
• valjček
• čopič

• nerjaveča zaobljena gladilka
• nerjaveča lopatica

2. Glajenje podlage. Priporočena je popolna gladkost,
Jubolin kit. Gladimo z nerjavečo gladilko.

3. Brušenje površine. Odprašitev delcev s sesanjem ali
fino metlico.

Postopek izdelave
1. Nanos Marmorina (1. in 2. roka), struktura z nerjavečo gladilko. Debelina nanosa ~0,1-0,5 mm. Površina nanosa naj bo približno 0,5 m2. Material se na
površino nanese v razmeroma tankem nanosu, da se
Marmorin z gladilko razporedi po površini, tako da se
material iztiska proti robovom v zelo tankem nanosu.
S tem dosežemo spajanje, pri katerem je prekrivanje
med nanosi manj opazno, prehodi pa mehkejši. Po prvem nanosu struktura vzorca še ni izrazita. Ko je prvi
nanos popolnoma suh, na enak način izvedemo še
drugi nanos.
2. Zaključni nanos Marmorina (3. roka), struktura - glajenje z nerjavečo gladilko. Debelina nanosa ~0,1-0,5
mm. Za razliko od prvega in drugega nanosa se Marmorin nanaša z večjim pritiskom gladilke na podlago.
S tem dosežemo vzporedno z nanosom tudi zaključno glajenje površine. Naknadno glajenje z zaobljeno
gladilko ni potrebno, saj že dobimo deloma svetlečo
se površino, ki odseva žlahtnost podlage. Lahko pa z
naknadnim glajenjem suhe površine dosežemo visok
sijaj in vtis večje globine. Sijaj bo zelo visok, saj je celotna površina precej gladka in ravna, kar pripomore k
učinku sijaja in globine.
3. Zaščitni nanos Marmorin Shine. Kot zaključno zaščito površine izberemo premaz Marmorin Shine. Nanos
na popolnoma suh Marmorin se izvede naslednji dan
s polipropilensko krpo. V primeru enkratnega nanosa
Marmorin Shine je površina zaščitena polovično, videz
pa ostaja pol svetleč in malenkost temnejši. Za popolno zaščito priporočamo dvakratni nanos Marmorin
Shine. Ko je zadnji nanos Marmorin Shine suh, ga s
suho čisto sintetično krpo poliramo do visokega sijaja.
Matjaž Levičnik, prodajni inženir

Material
• Marmorin

• Akrilna emulzija

• JUPOL Gold

• Jubolin kit (P25, P50)
• Marmorin Shine

4. Impregnacija z Akrilno emulzijo (1 : 1), previdno, brez
zatekanja.
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strokovnjak svetuje / eksterier
Elastične tesnilne
mase
V kopalnici ni več težav zaradi izlitja vode.
V kopalnicah, kuhinjah ali na splošno, v prostorih kjer nas
lahko zaradi poškodb na napeljavah ali različnih drugih
razlogov preseneti izliv vode, je pomemben element
na katerega ne smemo pozabiti ustrezna hidroizolacija
tal in sten. Najpogostejši vzroki za '' poplavo v hiši'' so
počene cevi za pitno vodo, zamašene odtočne cevi ali
preprosto malomarnost, ko nam med polnjenjem kadi
voda uide čez rob. Stoječa voda lahko skozi šibka mesta
v tleh, pronica v spodaj ležeče prostore in pri tem povzroča nemalo težav tudi drugim stanovalcem. Pri montažnih zgradbah pa lahko voda pusti celo nepopravljive
posledice na lesenih delih stropne konstrukcije. Šibka
mesta v tleh se največkrat nahajajo na prebojih raznih inštalacij ter na robovih stropne konstrukcije, zato moramo
posebno pozornost pri vgradnji hidroizolacije posvetiti
ravno tem delom zgradbe.

Slika 2: HIDROZOL Elastik nanesemo na posušen prvi sloj in na obod cevi.

Slika 5: Hidroizolacijsko maso nanesemo še ob stik tal in stene ter vanjo
utopimo linijski tesnilni trak.

HIDROZOL Elastik je izdelan na bazi cementa in polimernih veziv zato se dobro oprime vseh cementnih pa tudi
večine drugih podlag (npr. OSB paneli ali vlaknenocementne plošče pri montažnih gradnjah). Dober rezultat
daje že nanos v debelini 3-5mm. Neposredno nanj je
možno prilepiti keramične ploščice, saj estrih, s katerim
moramo zaščititi klasične bitumenske hidroizolacije, v
tem primeru ni potreben. Zaradi tega je talna konstrukcija tanjša in lažja. Za lepljenje keramičnih oblog na HIDROZOL Elastik priporočamo elastični lepili AKRINOL
Flex ali AKRINOL Elastik.

V primerih, kjer s klasično hidroizolacijo težko dosežemo
ustrezno tesnost (predvsem na prebojih instalacijskih
cevi, sifonov, kanalet za tuše, ipd.) predstavlja uporaba
elastičnih tesnilnih mas, na primer HIDROZOLA ELASTIK
veliko prednost. Z njimi lahko izdelamo vodotesen sloj
brez večjih preklopov in neravnin, hkrati pa stikom na
ključnih mestih zagotavljajo ustrezno elastičnost.

Vgrajevanje vodotesnega izdelka
Hidrozol Elastik

Slika 6: Z gladilko nanesemo drugi sloj hidroizolacijske mase in na pohodnih
površinah vanj utopimo plastificirano mrežico iz steklenih vlaken.

Blaž Marušič, aplikativni inženir
Slika 3: V še svež nanos hidroizolacijske mase utopimo elastične trakove, ki jih
narežemo do polovice, označene s črno črto.

Slika 7: Z gladilko nanesemo zadnji, tretji sloj HIDROZOLA Elastik.

Slika 1: Prvi sloj nanesemo s čopičem

Slika 4: Okrog preboja, s pleskarsko lopatico nanesemo dodaten sloj
HIDROZOLA Elastik, vanj utopimo manšeto v katero vrežemo odprtino velikosti
premera cevi.
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strokovnjak svetuje / eksterier
Analiza vpliva posameznih ukrepov na
učinkovito rabo energije
Vsak, ki prične z gradnjo stanovanjskega ali poslovnega
objekta, išče najboljšo kombinacijo uporabnosti, udobja
in stroškov. Pri tem ga vodijo načela ekonomičnosti, ki
narekujejo, da pri vedno višjih stroških energenta uporabljamo učinkovite sisteme ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in razsvetljave. S tem pa tudi nezavedno izpolnjujemo cilje, ki jih želi doseči Evropa na področju porabe
energije do leta 2020, in sicer:
• 20 odstotkov manj izpustov toplogrednih plinov,
• 20 odstotkov porabljene energije iz obnovljivih virov
• 20 odstotkov večja energetska učinkovitost.
Če upoštevamo znano dejstvo, da stavbe lahko bistveno
prispevajo k izpolnitvi te zaveze, saj porabijo okoli 40 %
končne energije v EU in povzročijo 35 % emisij CO2 v
okolje, ugotovimo, da ni mogoče doseči ciljev brez energetske učinkovitosti pri gradnji in uporabi stavb.
Aktualni Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb
(PURES 2010), ki je bil sprejet 30. junija 2010 in je po
polletnem prehodnem roku s 1. 1. 2011 stopil v polno
veljavo, v 6. členu zahteva, da je treba pri zagotavljanju
učinkovite rabe energije v stavbah upoštevati celotno
življenjsko dobo stavbe, njeno namembnost, podnebne
podatke, materiale konstrukcije in ovoja, lego in orientiranost, parametre notranjega okolja, vgrajene sisteme in
naprave ter uporabo obnovljivih virov energije.
Pri čemer s toplotno zaščito površine toplotnega ovoja
stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi
režimi notranjega toplotnega ugodja, kot ukrepom URE:

ovoj, temveč je možno uporabiti različne ukrepe ali kombinacijo ukrepov, pri čemer moramo biti pazljivi na vpliv
posameznih ukrepov na delovanje ostalih sistemov v
objektu.
Ukrepi so lahko:
• ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja, kamor sodi toplotnoizolacijska fasada;
• ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov;
• ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih
virov energije in
• organizacijski ukrepi.
Na JUB Akademiji smo izvedli analizo vplivov posameznih ukrepov na porabo energije, pri čemer se analiza
nanaša na stanovanjsko hišo z dvema etažama s skupno
površino ogrevanja 200m2.
Lokacija: Maribor, GK: Y 550 624, X 155 626
Sleme: V - Z
Energent za ogrevanje: ELKO

Toplotni ovoj stavbe
STREHA: neizolirana, betonska plošča z estrihom
TLA: nasutje, betonska plošča, 5cm ESP, estrih
ZUNANJE STENE: 29 cm skok opeka z 2 cm ometa na
notranji in zunanji strani
OKNA: U= 3,0W/m2K
VRATA: U=3,0W/m2K

prihranek energenta ELKO v l JUBIZOL
toplotnoizolacijski sistem
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Zaključek:
Na osnovi analize lahko zaključimo naslednje:
• S toplotnoizolacijskim sistemom zmanjšamo porabo energenta − pri 14cm EPS za 41,8 %.
• Najboljši rezultat pri analizi smo dobili pri kombinaciji ukrepov, in sicer JUBIZOL fasada s prenovo oken in vrat – zmanjšana poraba energenta za
44,6 %.
• Z vgradnjo JUBIZOL fasade vplivamo na ostale sisteme v objektu.
• Pomemben je vpliv organizacijskih ukrepov tudi
po izboljšanju izolacijskih sposobnosti fasadnega
ovoja.
Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije

• zmanjšamo prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe, s čimer zmanjšujemo transmisijske izgube;
• zmanjšamo podhlajevanje ali pregrevanje stavbe,
kar je pomembno predvsem pri temperaturnih konicah;
• zagotovimo tako sestavo gradbenih konstrukcij, da
ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov
zaradi difuzijskega prehoda vodne pare, npr. povečanja porabe energije in manjšanja mehanske stabilnosti konstrukcije;
• nadzorujemo zrakotesnost stavbe, s čimer zmanjšujemo ventilacijske izgube.
Ukrepi na področju URE niso omejeni zgolj na fasadni
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jub design studio
Razkošje rjavih in eleganca sivih tonov
Naš dom v današnjih časih pomeni mnogo več kot le streho nad glavo. Je zatočišče pred
zunanjim svetom, je prostor, kjer odvržemo vse skrbi in se sprostimo. Zato ljudje dobro
premislimo, preden se odločimo o barvi ovoja svojega doma. Ta odločitev za marsikoga
ni enostavna, saj ima barva fasade velik vpliv na počutje. To je verjetno tudi eden od
razlogov, da imamo pri nas vedno več barvnih študij.
V letu 2012 je bilo mogoče zaznati izrazit trend odtenkov v barvi bele kave, espresso kave in capuccina. Ti odtenki so se pojavljali tako na fasadah kot v interjerju. V veliki večini primerov sta uporabljena dva odtenka, in sicer svetlejša osnova in temnejši
odtenek za poudarek. Z uporabo temnejšega odtenka je cela podoba postala intenzivnejša, razkošnejša. V kolikor bi bil izbran
samo svetlejši odtenek, bi hiša (ali soba) ostala bistveno bolj prezrta in dolgočasna. Enak trend se je pojavljal tudi pri večstanovanjskih objektih, torej vrstnih hišah, dvojčkih, trojčkih, pa tudi blokih. Ta trend se nadaljuje tudi v letošnjem letu, kar potrjuje
predvidevanje, da bo trend ne samo trajal dlje časa, temveč tudi rasel, saj je rjava barva zelo pozitivna. Predstavlja stabilnost,
odganja negotovost in simbolizira ugodje ter varnost. Je močna in zaščitniška barva, ki na organizem deluje pomirjujoče. To
pa so ključne lastnosti, ki ponazarjajo dom.

Pomladni namigi JUB Design Studia
Eden izmed najbolj priljubljenih letnih časov, pomlad, ne
zvabi na plan le rastlin, zagnanih vrtnarjev, razposajenih
otrok in živali. Prebujajoča se narava, vrnitev sonca in čudovite barve nas polnijo z veseljem do življenja in neustavljivo željo po spremembi. Zato je pomlad čas, da tudi v
dom spustimo živahnost.

Pridružite se našim brezplačnim delavnicam in prikazali
vam bomo enostavne in malo manj enostavne tehnike,
ki bodo v vaš dom vnesle opazno spremembo z modnim
navdihom in pomladno svežino, omogočajo pa jih materiali iz linije JUB Decor, torej Glamour, Pearl, Marmorin in
Antique.

Uradni začetek pomladi običajno pomeni, da izgovorov
za izogibanje spomladanskemu čiščenju ni več: brisanje
prahu, zračenje preprog in ležišč, pomivanje oken, pranje
zaves. Kako dolgočasno in kako stereotipno.

Predavanja in delavnice potekajo v JUB Design Studiu v
Dolu pri Ljubljani, s pričetkom ob 16. uri. Zaželena je predhodna prijava preko e-pošte: info@jub.si ali na brezplačno
telefonsko številko 080 15 56. Aktualne razpisane termine in tematike si lahko ogledate na Jubovi spletni strani
www.jub.eu./JUB Design Studio.

Ali bi letos poskusili nekaj novega, drugačnega, bolj drznega? Nekaj kar bo zagotovo opazil vsak, še tako reden
in pogost obiskovalec vašega doma? Ni vam potrebno brskati po spletu ali nakupiti cel kup revij z idejami o prenovi.
PREDAVANJE:
Prednosti kvalitetno izvedene fasade

Izkoristite priložnost in opremite svoj življenjski prostor na
unikaten način, v korak s časom in modnimi trendi.
Albina Močilnikar, vodja JUB Design Studia

Vas zanima, kako prihraniti pri stroških ogrevanja?
Planirate v letu 2013 obnoviti ali na novo izdelati fasado?

TERMIN: 6.3.2013 ob 16:00

Fasadni izolacijski sistem je eden pomembnejših elementov vsake
zgradbe, saj jo ščiti pred vplivi iz okolja in daje želen estetski
videz.
Ne spreglejte pogovora s strokovnjakom in predavanja o
energetsko varčnih fasadnih sistemih s poudarkom na:
• paroprepustnosti in vodoodbojnosti,
• optimalni toplotni izolativnosti,
• izdelavi kvalitetnih in dolgoročno obstojnih stikov med
plotnoizolacijskim sistemom ter okni in vrati,
• energetskem svetovanju,
• barvnem svetovanju arhitekta.

Drugi trend, ki se je začel pojavljati v drugi polovici lanskega leta, je belo-siva kombinacija. Bela je lahko čisto snežna ali rahlo
umazana, sive pa so precej temne kot npr. antracit siva (skoraj črna). V sivih odtenkih so ponavadi manjše površine, le dodatki
ali poudarjeni elementi, primerna je predvsem za popestritev manjših detajlov. Kombinacija teh dveh barv je zelo zaželena
tudi v letošnjem letu in je nekakšna potrditev, da sivi odtenki niso zgolj muha enodnevnica. Napoved, da so to odtenki zdolgočasenosti in da dokaj hitro lahko delujejo depresivno, se torej ni uresničila, saj je povpraševanje po sivo-beli barvni kombinaciji vse večje. Čeprav je siva barva sama po sebi res bolj otožna in je med vsemi barvami najmanj izrazita, se je izkazalo, da v
kombinaciji z belo ali umazano belo (bež) deluje zelo prefinjeno in elegantno. Bela simbolizira čistost in je simbol popolnosti,
ponosa in večnosti. Torej, bela in antracit siva sta kot nekakšen jing in jang, zelo dobro sodelujeta in se dopolnjujeta, kar pomeni, da se bo verjetno tudi ta trend še nadaljeval.

DELAVNICA:
Enostavna dekorativna obdelava
površin z uporabo DECOR Pearl, Decor
Glamour

TEHNIKE:
Pettinato, Pearl, Mica

TERMIN: 20.3.2013 ob 9:00

DELAVNICA:

Velikonočna delavnica za otroke od 5-8 let

TERMIN: 27.3.2013 od
16:00-17:00

DELAVNICA:
Enostavna dekorativna obdelava
površin z uporabo DECOR Antique,
Decoral

TEHNIKE:
Jeans, Madeira

TERMIN: 3.4.2013 ob 16:00

DAN ODPRTIH VRAT:

JUBIZOL fasadni sistemi

TERMIN: 20.4.2013 ob 9:00

Pri izbiri barve fasade so barvne študije v veliko pomoč, saj fasada med drugim odraža tudi osebne značilnosti, hkrati pa
je zelo pomembna ustrezna umestitev objekta v okolje. V sklopu barvne študije arhitekti usmerimo kupce, presodimo, kaj
določenemu objektu pristaja in kaj ne, podamo ideje ter združimo želje kupcev in stroko. Tako so kupci na koncu bolj samozavestni in zadovoljni.
Lea Ban, arhitekt svetovalec
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jub in mladi
JUB Design Studio in mladi
V letu 2012 smo v JUB Design Studiu veliko pozornost namenili delu z mladimi.
Otroci stari od pet do osem let so preko
zgodb o prijateljstvu in barvah v sklopu
barvno-pravljične delavnice spoznavali
osnovne barve, barvne karte, prelivanje
barv ter ustvarjali nove barve.

ter barv, ki so razstavljene na naših panojih, se seznanilo
s paleto od rumenih do modrih barv in se navdušilo nad
svetlečo barvo Glamour. Posebno presenečenje so izrazili nad panoji, na katerih prikazujemo naše dekorativne
tehnike Versus in Acero. Seveda, le kateremu otroku niso
všeč barve, ki se tako lepo svetijo? Po ogledu salona in
prebrani zgodbi so oblečeni v prave »malarske majice«, v
družbi simpatične maskote Bojana, poprijeli vsak za svoj

Otroci pridno izdelujejo svoje umetnine

V okviru tako imenovanih »Tehničnih dni« je skoraj 300
otrok lansko leto obiskalo naš salon, spoznalo širok spek-

čopič in ustvarili svojega pisanega krokarja v njihovi najljubši barvni kombinaciji.
V sredo, 27. marca bodo pisani krokarji odleteli, saj jih
bo zamenjal velikonočni zajček Mandi s pisanicami.
Pridružite se velikonočni otroški delavnici (primerno
za otroke v starosti od 5 do 8 let), ob 16. uri v JUB Design Studiu.

Razstava končanih izdelkov

Prijave na: info@jub.si ali po telefonu na številko: (01)
5884 221.
JUB Design Studio

JUB obnovil dom
Pike Nogavičke vilo ČiraČara
Pikin festival v Velenju, največji otroški festival v Sloveniji, je v sedmih festivalskih
dneh privabil več kot 100.000 obiskovalcev.

Organizatorji so pripravili pester festivalski program. Med
16. in 22. septembrom 2012 so lahko obiskovalci ustvarjali na ustvarjalnih delavnicah, se zabavali ob plesnih, glasbenih, gledaliških, pouličnih in lutkovnih predstavah ter
uživali v drugih Pikinih pustolovščinah.
JUB je na letošnjem Pikinem festivalu sodeloval z dvema
projektoma: z obnovo vile ČiraČara in likovno delavnico v Pikini galeriji pod soncem. Pri obnovi vile ČiraČara
smo v JUB-u prispevali kakovostne barve za les iz linije

JUBIN. Gre za linijo okolju in zdravju prijaznih izdelkov, ki
ustrezajo nemškim standardom za kakovost premaznih
izdelkov in hkrati izpolnjujejo zahteve za uporabo teh
premazov za zaščito otroških igrač in igral standarda SIST
EN 71-3 in SIST EN 71-9.
Valentina Cerar, asistent v trženju

JUB-ove hiške iz stiropora na Želodkovem
festivalu

Barvanje jubovih hišk

V soboto, 8. septembra 2012 je ob športni dvorani na
Dolu pri Hrastniku potekal prvi Želodkov festival namenjen otrokom in njihovim družinam.
Festival je tekom celega popoldneva privabil več kot
1.500 obiskovalcev in nastopajočih iz cele Slovenije.
Obiskovalci festivala so se lahko zabavali ob pestrem
glasbeno-plesnem programu, lutkovnih predstavah in
ustvarjalnih delavnicah, na katerih smo sodelovali tudi v
podjetju JUB. JUB-ova delavnica s hiškami iz stiropora je
k ustvarjanju privabila veliko barvanja željnih otrok. Družbo pri ustvarjanju jim je delala tudi maskota Bojan, ki je
otrokom pomagal uresničevati njihove kreativne zamisli.
Področje trženja
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jub in mladi
JUB na čarobnem dnevu v Arboretumu
Arboretum Volčji Potok se je 16. septembra 2012 za en dan spremenil v pravljično
pokrajino z največjim številom pravljičnih
dežel doslej. Obiskovalci so lahko uživali
v pestrem dogajanju na glavnem odru ter
sodelovali na ustvarjalnih, plesnih, športnih in ostalih delavnicah v čarobnih deželah. JUB je v deželi čarobnih dogodivščin
za otroke pripravil »Bojanovo velikansko
slikarsko delavnico«, otroci pa so se v
družbi naše maskote Bojana in športnice
Petre Majdič z izjemnim navdušenjem lotili tudi barvanja JUB-ovih hišk iz stiropora.

Naša maskota Bojan je kot običajno razveseljeval mlajše
in starejše obiskovalce čarobnega dne, tokrat pa je bil
prava atrakcija na čelu uradne povorke z mažoretkami in
kamniško godbo na pihala.
Tokratni čarobni dan je bil že dvanajsti po vrsti in veseli
smo, da smo bili tudi mi del čarobnega dogajanja.
Nevenka Kobal, skrbnik tržnega komuniciranja

»Presenečena sem nad številom obiskovalcev v Arboretumu, ki letos ponuja še več dogodivščin«, je bila nad
pisanim vrvežem navdušena Petra Majdič. »Tudi obisk
Bojanove slikarske delavnice je neverjeten. Otroci z barvami zelo radi ustvarjajo, navdušena sem nad njihovimi
izdelki, njihovo kreativnostjo. Navdušena pa sem tudi
nad JUB-ovo idejo, da z okolju prijaznimi barvami za
otroške sobe, ki se ponašajo z okoljsko marjetico, otrokom še sama predstavljam vlogo in pomen barv v našem vsakdanjiku. Letos smo dogajanje popestrili še z
barvanjem JUB-ovih hišk iz stiropora, kjer so se malčki
povsem prepustili domišljiji in ustvarjali nove in nove
kombinacije barv.«
Otroci se zabavajo ob ustvarjanju
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razvedrilo

intervju
Barval d.o.o.

Križanka

Predstavljamo podjetje Barval d.o.o., katerega lastnik in direktor je Dimitrij Vivoda.
Nam lahko na kratko opišete svojo pot do uspeha?
Leta 1982 sem zaključil šolanje na Srednji gradbeni šoli v
Kranju (poklicna smer slikopleskar). Kot štipendist podjetja SLIKOPLAST iz Kopra sem pri njih opravljal tudi obvezno prakso, kjer sem se naučil veščin in tudi »trikov«
slikopleskarskega dela. V tistem času je to podjetje zaposlovalo veliko slikopleskarjev in praktično izvajalo vsa tovrstna dela za večino gradbenih podjetji v obalno-kraški
regiji, pa tudi v ostalih delih Slovenije.
Po obveznem služenju vojaškega roka sem se leta 1988
odločil za samostojno pot in ustanovil podjetje SLIKOPLESKARSTVO EUROPLESK Dimitrij VIVODA s.p. Začetki
so temeljili predvsem na opravljanju manjših slikopleskarskih del, ki sem jih večinoma opravljal samostojno.
S povečanjem povpraševanja po tovrstnih delih pa sem
se moral posluževati tudi pomoči kolegov slikopleskarjev. Vsa ta spoznanja so me pripeljala do razmišljanja o
razširitvi obrti in o možnosti zaposlovanja delavcev iz
stroke ter posledično o prevzemanju večjih projektov. Pri
iskanju primernih ljudi sem nemalokrat naletel na oviro,
saj poklicnih slikopleskarjev ni bilo. Tako sem se odločil in
zaposloval ljudi brez izobrazbe in jih s trudom, ki sem ga
vlagal, priučil in usposobil za opravljanje različnih slikopleskarskih del. Tudi sam nisem spal, sledil sem trendom
in se sproti izobraževal ter seznanjal z novostmi na mojem področju. Leta 2003 sem tako opravil mojstrski izpit in ga kasneje nadgradil z zaprisego kot sodni cenilec

Ekipa podjetja Barval

ter izvedenec iz področja slikopleskarske in fasaderske
stroke. Zelo dejaven sem tudi na področju slikopleskarske stroke na področju Slovenije, saj sem ustanovni član
sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtni zbornici
Slovenije in obenem tudi njen podpredsednik.
Leta 2000 sem zaradi vse večjega povpraševanja in povečanja obsega dela ustanovil družbo BARVAL d.o.o., ki
je v svojih najboljših časih zaposlovala 35 delavcev.
Moji začetki so temeljili predvsem na izvedbi slikopleskarskih in montažerskih del, ki pa so se spremenili in
prilagodili vse večjemu povpraševanju po izvajanju toplotnoizolacijskih fasad. Prav za slednje smo se v zadnjih
letih še posebej specializirali in vložili veliko truda v izobraževanje zaposlenih delavcev.
V času delovanja na področju slikopleskarskih in fasaderskih del se lahko pohvalim z kar nekaj večjimi in pomembnimi projekti na področju obalno-kraške regije,
pa tudi po celotni Sloveniji (hoteli, casinoji, diskoteke,
poslovno-stanovanjski objekti, stanovanjski ter industrijski objekti, individualne stanovanjske hiše in podobno).
V določenem obdobju našega delovanja smo projekte
delali tudi v tujino, saj sem za različne vlagatelje opravljal
dela v Italiji, Belorusiji, Rusiji, Češki in podobno.
Trenutno je v skupini zaposlenih 29 ljudi, ki se v trenutnih
zaostrenih razmerah uspešno kosajo s težavami, s katerimi se gradbeništvo v Sloveniji in tudi zunaj naših meja
dnevno ukvarja.
V zadnjem času prevzemamo tudi izvedbo kompletnih
zaključnih del v gradbeništvu, saj v tem vidimo možnost
lažjega pridobivanja poslov skozi celovito ponudbo vse
zahtevnejšim vlagateljem.
Moto, ki se ga držim od mojih začetkov, je: »Delo opraviti hitro, kakovostno, s poudarkom na detajlih in objekte
zapuščati takšne kot smo jih prevzeli – čiste. Vse to pa za
zadovoljstvo strank!«
Dimitrij, zahvaljujem se vam za pogovor in vam želim
veliko uspehov pri nadaljnjem poslovanju.
Viljan Klemenčič , vodja prodajnega območja
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Prva nagrada: JUPOL Trend, 2,5 l in JUPOL Junior, 2,5 l, odtenek po izbiri;
Druga nagrada: JUPOL Gold, 10 l, odtenek po izbiri;
Tretja nagrada: JUPOL Trend, 2,5 l, odtenek po izbiri in valjček JUPOL Trend.
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 30.5.2013.
Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.
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15 litrov ~100 m

2

20 % VEČ

JUB kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani | Član Skupine JUB

PREBARVANE
POVRŠINE

Prebarvajte več.
Novi Jupol Classic vam z izboljšano formulo zagotavlja višjo kakovost in
boljšo pokrivnost, s 15 litri barve pa boste odslej lahko prebarvali kar do
2
100
40 m površine.

