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Prebarvajte več.
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JUB v svetu

Jelka Slatinšek, vodja trženja

Uvodnik

JUB Slovaška praznuje
20 let uspešnega poslovanja

a poslovne izzive v letošnjem letu, ki so zaradi težke gospodarske situacije, še toliko bolj zahtevni, smo v JUB-u zelo dobro pripravljeni, kar
med drugim dokazujejo številne nagrade, ki smo jih s strani kupcev prejeli
za naše izdelke.

no leto za tem, ko se je Slovaška leta 1993 osamosvojila in je
razpadla država Češkoslovaška, so ing. Kalinay, ing. Rolih in ing.
Bernik, trije mladi, delavni in zagnani gradbeni inženirji, ustanovili
podjetje Kastaco v Bratislavi.

N

E

Podjetje ima od vsega začetka svoj sedež v Bratislavi, ravno tako je že od leta 1994
v podjetju gonilna sila direktor Stanislav Kalinay. Podjetje Kastaco kot ekskluzivni
zastopnik izdelkov podjetja JUB za slovaški trg, je bilo od nekdaj uspešno in napredno podjetje. Kasneje smo jim posodili tudi naziv naše družbe. Preimenovali so se
v JUB a.s. (d.d.) Slovaška in od začetkov pa vse do danes se nadaljuje njihova in tudi
naša uspešna pot na tem trgu. Čestitke ob okrogli obletnici.

Rezultati raziskave Best Buy Award Construction 2013/2014, ki meri izključno izkušnje in zadovoljstvo anketirancev z razmerjem med ceno in kakovostjo na trgu, so
pokazali, da je JUB proizvajalec notranjih zidnih barv, ki ponuja najboljše razmerje
med ceno in kakovostjo na celotnem slovenskem trgu.
Naša najbolj prepoznavna blagovna znamka JUPOL Classic, ki letos praznuje že
45 let obstoja, je Produkt leta 2014. Več kot 2000 slovenskih potrošnikov je v neodvisni, nacionalno reprezentativni, javnomnenjski raziskavi, ki jo je izvedlo podjetje
ACNielsen, izbralo JUPOL Classic kot najboljši produkt na podlagi zadovoljstva ob
uporabi, inovativnosti in atraktivnosti.

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica: Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Jelka Slatinšek, Staša Marolt Sevšek,
Erik Jenko, Tomaž Zakrajšek, Irena Svetlin,
Simona Sojar, Nevenka Kobal, Polja Novak,
Albina Močilnikar, Nastja Iskra, Biljana Šušnjar,
Miha Gašperšič, Simon Brlek, Andrej Mužar,
Katja Strle, Miha Skvarč, Primož Lovše,
Iztok Kamenski, Matjaž Levičnik
Kreativna zasnova in oblikovanje: Dada Pokorn
Tisk: Tiskarna Januš, 2014
Naklada: 4.500 izvodov
Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,
Sl-1262 Dol pri Ljubljani

Vsakdo ima svoje najljubše barve, ki nas spominjajo na lepe občutke, doživetja, ljudi,
kraje in stvari. Nihče jih ne more videti tako, kot jih vidimo sami, saj so barve edinstvene, kot naši občutki. Z več kot 10.000 barvnimi odtenki JUPOL Gold, ki jih
ustvarimo po vašem občutku, lahko svoj dom obarvate s svojimi najljubšimi občutki.
Z veseljem vam predstavljamo novo generacijo barve JUPOL Gold.
Prenova izdelkov blagovne znamke JUBIN je korak k uresničevanju želja in pričakovanj naših potrošnikov. Okolju prijazno vodno linijo JUBIN smo obogatili z vrhunskim
izdelkom JUBIN primer za metal.
Okolju prijazni vodni liniji JUBIN pa dodajamo tudi paleto izredno kvalitetnih izdelkov na topilni osnovi. Z dodatno ponudbo želimo zadovoljiti tudi tiste potrošnike, ki
prisegajo na tradicionalne izdelke, saj ti še vedno predstavljajo večinski delež porabe
premazov za zaščito lesa in kovine. Izdelki so v celoti usklajeni z DECO direktivo.
Na predavanja o energetski učinkovitosti vas vabimo v JUB Design Studio, ki jih v
okviru Energetske pisarne pripravljamo vsak tretji četrtek v mesecu.

2

www.jub.eu

www.jub.eu

3

Aktualno

Mejniki poslovanja
Skupine JUB v letu 2013

L

ansko leto je sicer zaznamovala težka gospodarska situacija in nestabilne
notranje politične razmere, vendar smo v JUB-u ne glede na nestabilno
okolje ohranjali uspešno poslovanje. Uspehi zato niso izostali. Realizirali smo
kar nekaj uspešnih projektov tako doma, kot internacionalno in le-ti nam
dajejo nov zagon, hkrati pa se veselimo prihajajočih izzivov.
Skupina JUB je dobila novo hčerko. Ustanovili smo novo odvisno družbo JUB
Crna gora d.o.o. s sedežem v Podgorici v Črni gori z najetim skladiščem. Cilj je
približevanje končnemu kupcu in širjenje asortimana izdelkov.

JUB nudi najboljše razmerje med ceno in
kakovostjo za notranje zidne barve

R

ezultati raziskave Best Buy Award Construction
2013/2014, ki meri izključno izkušnje in zadovoljstvo
anketirancev z razmerjem med ceno in kakovostjo na
trgu, so pokazali, da je JUB proizvajalec notranjih zidnih
barv, ki ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na celotnem slovenskem trgu.
Raziskava Best Buy Award Construction 2013/2014 je potekala na področju Slovenije septembra 2013 na vzorcu 1.200
anketiranih prebivalcev Slovenije. Vzorec raziskave je reprezentativen, saj so anketiranci samo osebe povezane z gradbeništvom (zasebni investitorji stavb, arhitekti, gradbeni
inženirji in tehniki, gradbeni delavci, delavci na gradbenih
strojih, gradbeni nadzorniki itd.) in posamezniki, ki gradijo
ali obnavljajo lastne bivanjske prostore. Raziskavo je s spletno anketo izvedla švicarska hiša ICERTIAS s pomočjo metode CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing
– Deep Mind Awareness).

JUPOL Classic je Produkt leta 2014

V

eč kot 2000 slovenskih potrošnikov je v neodvisni, nacionalno reprezentativni, javnomnenjski raziskavi, ki jo
je izvedlo podjetje ACNielsen, izbralo JUPOL Classic kot najboljši produkt na podlagi zadovoljstva ob uporabi,
inovativnosti in atraktivnosti.
JUPOL Classic sedaj z novo, inovativno formulo omogoča prebarvanje kar do 20 odstotkov več zidnih površin. Nanašanje
barve je enostavnejše in brez vidnih sledov valjčka, barva z izboljšanim barvnim filmom pa na stenah ustvari finejšo strukturo in lepši videz.

V naši odvisni družbi v Šimanovcih v Srbiji smo zagnali obrat za sušenje rečnega
peska, s čimer smo racionalizirali naše poslovanje, saj bomo tako pridobivali svojo lastno surovino za izdelavo gradbenih lepil za družbo v Šimanovcih. Vrednost
celotne investicije je znašala 860.000€ in od novega obrata si veliko obetamo.
Zaradi naraščajočih stroškov transporta smo na Madžarskem za potrebe tamkajšnje odvisne družbe pričeli s proizvodnjo lepilne malte, na Kosovu pa s proizvodnjo štirih lepil. Letos smo za potrebe trga Anglije pričeli s proizvodnjo lepil na
Škotskem. Dobrih novic je veliko in to nam daje veliko energije za prihodnost.

Potrošniki se zaradi pestre ponudbe izdelkov na policah vsak dan srečujejo z dilemo, kateri izdelek izbrati. Pred odločitvijo se posvetujejo s prijatelji, znanci, informacije iščejo na spletu in socialnih omrežjih, kar včasih zahteva precej časa.
Zato je nastala največja svetovna potrošniška glasovalna nagrada za inovacije
izdelkov, ki deluje v kar 32-ih državah. Pri nas jo zastopa podjetje Produkt leta.
Potrošniki glasujejo in podelijo pečat Produkt leta le najboljšim izdelkom na

trgu ter tako olajšajo izbiro ostalim potrošnikom, proizvajalce pa s priznanjem
nagradijo za kakovost in inovativnost.
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Aktualno

Prejeli smo certifikat
"Program odgovornega
ravnanja"

P

rogram odgovornega ravnanja (POR) je mednarodna prostovoljna pobuda, razvita in sprejeta s strani združenj kemijske industrije s ciljem izboljšanja učinkov, ki se tičejo zdravja zaposlenih, varstva pri delu in vplivov
na okolje ter vključevanje lokalnih skupnosti in njihove percepcije industrije.

Sejemski prostor bo oblikovan tako,
da bomo lahko vsi obiskovalci nekatere lastnosti izdelkov JUB tudi preizkusili. Na ogled bo tudi veliko filmov, ki
bodo praktično prikazovali prednosti
JUB izdelkov. Zanimiv pa bo tudi sam
sprehod po razstavnem salonu, saj
pripravljamo nemalo presenečenj.
Obiskovalce bo kot vedno navduševala maskota Bojan, ki se najraje druži
z našimi najmlajšimi. Tako bo sejem
Dom 2014 gotovo primeren za družinski obisk.
Vabljeni.

V JUB-u posvečamo področju ravnanja z odpadki prav posebno skrb, saj je naša
stalnica urejeno, čisto in varno okolju prijazno podjetje, obenem pa nas k takemu ravnanju zavezuje stroga okoljska zakonodaja.
Zavezanost odgovornega ravnanja do okolja izkazujemo s cilji, ki so usmerjeni v
nenehno izboljševanje in v iskanje rešitev, ki zagotavljajo manjše onesnaževanje
okolja in večjo stopnjo varnosti. To dosegamo tudi z rednim izobraževanjem delavcev s področja varstva okolja, dvigovanjem okoljske zavesti pri vseh, ki delajo
za ali v imenu Skupine JUB, motiviranjem zaposlenih, da pri svojem delu upoštevajo vsa dana navodila za odgovorno ravnanje do okolja, vzpostavitev zavedanja vseh, ki izvajajo naloge, ki lahko povzročijo pomembne vplive na okolje, da
kot posamezniki skrbimo za okolje, zagotavljanje ustreznih virov za izboljševanje
pomembnih okoljskih vidikov, določenih v okvirnih in izvedbenih ciljih ter v programih ravnanja z okoljem.
Kot pomoč temu nam služi tudi Program odgovornega ravnanja (POR), ki poteka ob sodelovanju in pomoči Gospodarske zbornice Slovenije. V tem programu
spremljamo določene kazalnike na področju varstva okolja, z njihovo primerjavo
pa lahko ocenjujemo našo učinkovitost in napredek na tem področju, ki se iz leta
v leto izboljšuje.

Vidimo se na sejmu
Dom 2014

T

udi v letu 2014 bo JUB sodeloval na sejmu Dom 2014 na Gospodarskem
razstavišču. Sejem bo letos potekal od 11. do 16. marca.

Tokrat se bo JUB predstavil v osrednjem prostoru dvorane Fontana. Sejem bo
posvečen predvsem predstavitvi treh sklopov; notranje barve s poudarkom na
novem JUPOL Gold, celotna linija JUBIN in zunanji program s poudarkom na
sistemih JUBIZOL.

Zanimivi in uporabni dogodki v Energetski
pisarni SRCA Slovenije tudi v 2014

E

nergetska svetovalna pisarna, ki od meseca junija 2013 deluje v JUB Design Studiu, po uspešnem začetku nadaljuje s svojim poslanstvom.

Večina strank je v prvem letu delovanja iskala informacije za
družinske eno- ali dvostanovanjske objekte, konkretne predloge in informacije pa je naš svetovalec nudil tudi za delno
ali celovito energetsko sanacijo večstanovanjskih objektov in nestanovanjskih objektov (gasilski dom, proizvodni
obrat). Največ informacij se je nanašalo na sanacijo ovoja
stavbe (menjava oken, fasade, strehe) in ogrevalni sistem,
pri katerem so jih zanimale alternativne oblike ogrevanja in
zamenjava energentov, sledijo novogradnje in drugo (predvsem uporaba deževnice).
Poleg rednih terminov smo organizirali predavanja na temo toplotnih črpalk, o pomenu izvedbe detajlov pri energetsko
varčni gradnji, o učinkovite rabe energije v javnih stavbah in na večno dilemo - svetloba ali varčevanje energije.
Letos bomo vsak tretji torek v mesecu, organizirali predavanja z naslednjimi tematikami:
hh Prenova mansarde – na kaj moramo biti pozorni;
hh Subvencije Eko sklada – kako nas država nagradi za
varčevanje energije;
hh Pasivna hiša – je boljša od običajne ali »kaj je dražje«?;
hh Strojne inštalacije v sodobni stanovanjski hiši;
hh Energetska izkaznica – kaj predstavlja in kdo jo potrebuje?;
hh Energijska učinkovitost javnih stavb – kakšen zgled nam
daje država?;
hh Izkušnje uporabnikov energijsko učinkovitih objektov;
hh Konkretni primeri gradnje energijsko učinkovitih objektov.
Vsebine in posamezne tematike so lahko ogledate na
spletni strani www.jub.eu.
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Aktualno

Aktualno v
Centru energetskih rešitev

C

enter energetskih rešitev (CER) je v letu 2012 postal prvo slovensko svetovalno stičišče za doseganje širšega skupnega cilja – energetsko učinkovito Slovenijo. V sklopu projekta promocije CER-a in ozaveščanja širše javnosti, bomo s partnerji v letu 2014 izvedli 12 celodnevnih dogodkov, in sicer
od številnih posvetov, okroglih miz, izobraževanj do delavnic, vse to pa s
skupnim imenovalcem: povečanje energetske učinkovitosti podjetij, lokalnih skupnosti in individualnih objektov.
Glavni namen dogodkov je spodbujati energetsko učinkovitost za različne ciljne
publike – od predstavnikov gospodinjstev, poslovne javnosti do naših najmlajših. Delavnice in predavanja so različnih tematik v povezavi z energetsko učinkovitimi ukrepi v lokalnih skupnostih, podjetjih, gospodarstvu, kako se z obnovljivimi viri energije (OVE) in učinkovito rabo energije (URE) lahko srečujejo končni
potrošniki.

Razstavljali smo na dunajskem sejmu
Bauen & Energie

P

onudbo dunajskega sejma Bauen
und Energie, ki je letos potekal od
13. do 16. februarja, smo obogatili z
JUBIZOL fasadnimi sistemi, predstavili
smo novi JUPOL Gold in dekorativne
tehnike. Dodatna vrednost našega
razstavnega prostora je bila možnost
priprave barvne študije s strani naše
arhitektke.

Bojan tekmoval
na hokejski tekmi maskot

V

Dogodki in promocije energetske učinkovitosti za poslovno javnost in gospodinjstva

prednovoletnem času je JUB-ova maskota Bojan do- ostalimi maskotami stopil kot pravi hokejist s palico in pabila prav posebno povabilo, da se pridruži ostalim kom. Le drsalk maskotam niso nadeli, saj niso našli primermaskotam na čisto pravi hokejski tekmi v hali Tivoli.
nega modela za njihove šape. Tekma je navdušila vseh 3800
gledalcev, pa tudi same tekmovalce. Čeprav je bil glavni naPred tekmo je Bojan zabaval in navduševal mlade gledalce, men zabava, so plišasti hokejisti na ledu dali vse od sebe in
potem so skupaj spodbujali hokejiste Telemach Olimpija, ki ekipa našega Bojana je zmagala.
so se na ledu potili proti Linzu. V času odmora je tudi Bojan
dočakal svoj veliki trenutek. Na hokejsko igrišče je skupaj z

Vsakokratni celodnevni dogodek v CER-u, ki ga organizirata podjetje JUB in Energetika.net, se prične z dopoldanskimi energetsko ustvarjalnimi delavnicami za
najmlajše, kjer povezujemo zgodbe o energetski učinkovitosti in barve.
Po posameznih terminih pa se v popoldanskem času podrobneje lotevamo tematik:
hh učinkovita energetska sanacija večstanovanjskih stavb in možnosti subvencij;
hh predstavitev možnosti financiranja ove in ure in predstavitev rešitev partnerjev cer-a, ki so lahko sofinancirani s strani eko sklada;
hh prave rešitve za energetsko sanacijo individualnih hiš;
hh energetske sanacije po naravnih nesrečah;
hh trajnostna energija včeraj, danes, jutri, energetske izkaznice, energetsko
knjigovodstvo;
hh strokovni posveti za izvajalce gradnje, arhitekte, hišnike, vzdrževalce,..

JUB-ov Razstavno svetovalni salon je odprt od
ponedeljka do sobote od 10. do 18. ure

Vsi dogodki, predstavitve, izobraževanja in delavnice so za udeležence
brezplačne. Koledar aktualnih dogodkov je objavljen na novi spletni strani
CER-a www.cer-slo.si
Vljudno vabljeni.
8
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R

azvili smo novo, vrhunsko barvo JUPOL Gold namenjeno vsem, ki želijo
v dom vnesti toplino pisane palete odtenkov. S pomočjo inovativne tehnologije in najmodernejših surovin smo pripravili recepturo, ki jo odlikuje:
hh
hh
hh

hh
hh
hh
hh

žameten in enakomeren videz barvane površine brez opaznih sledi valjčka;
čisti in visoko pokrivni odtenki;
možnost niansiranja večjega števila odtenkov - več kot 10.000 barvnih odtenkov;
povečana pralnost - po en 13300 na razred 2;
povečana izdatnost (v odvisnosti od odtenka);
bolj mat videz barvnega filma;
potrdilo 'perfect spray' proizvajalca opreme pištol za brizganje, kar zagotavlja
še posebej brezhiben nanos barve z opremo, ki je označena z zelenim logotipom perfect spray (Wagner).

Novosti 2014

JUPOL Gold New Generation
več kot 10.000 odtenkov za topel in
prijazen dom

Kulirplast 1.8 premium

D
hh
hh
hh
hh

ekorativni glajeni omet, izdelan iz obarvanega naravnega granulata. Inovativna tehnologija nanosa barve s
posebej izbranimi pigmenti in uporabo najsodobnejšega veziva zagotavlja:

izjemno UV obstojnost;
visoko vodoodbojnost;
visoko trdnost;
odlične aplikativne lastnosti.

Kulirplast 1.8 premium zagotavlja visoko zaščito pred razdiralnim učinkovanjem od tal odbite vode, ter bistveno lažje vzdrževanje in čiščenje. V letu 2014 smo dodali nove, skrbno izbrane odtenke, ki v kombinaciji s odtenki iz JUBIZOL toplotno
izolacijskih sistemov, zagotavljajo rešitve sodobnih arhitekturnih trendov. Skupno število odtenkov 24.

Vsakdo ima svoje najljubše barve, ki nas spominjajo na lepe občutke, doživetja,
ljudi, kraje in stvari. Nihče jih ne more videti tako, kot jih vidimo sami, saj so barve
edinstvene, kot naši občutki. Z več kot 10.000 barvnimi odtenki JUPOL Gold, ki
jih ustvarimo po vašem občutku, lahko svoj dom obarvate s svojimi najljubšimi
občutki. Uživajte v barvah in barvanju, saj je pot do profesionalnih rezultatov
povsem enostavna.

JUPOL Spray – barvanje še
nikoli bolj enostavno
Vrhunska notranja zidna pralna barva je primerna za nanašanje s pištolami 'Perfect spray' brez redčenja. Primerna je predvsem za tiste kupce, ki si želijo hitro in
na enostaven način osvežiti dom, pri tem pa s čim manj napora počistiti prostor,
ki so ga prebarvali. Na trgu smo eden prvih ponudnikov notranje zidne barve, ki
je pridobila oznako Perfect spray, kar zagotavlja nanos z opremo za brizganje –
najboljše rezultate je moč doseči z opremo, ki je označena z identičnim zelenim
logotipom Perfect spray (Wagner).
Barvo JUPOL Spray odlikujejo lastnosti:
hh
hh
hh
hh
hh
hh

hh
hh
hh
hh
hh
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vrhunsko pokrivna notranja zidna barva – razred 1;
izjemno odporna na mokro drgnjenje - razred 3;
sijaj barvnega filma: mat;
dobro paroprepustna;
enostavno nanašanje;
nanos z brizganjem: barvo nanašamo v dveh navzkrižnih
smereh – mokro na mokro;
poraba: 160 – 190 ml/m2 za dvoslojni nanos;
izjemno nizka vsebnost lahko hlapnih organskih snovi;
VOC (zahteva EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1 g/l;
JUMIX: po barvni karti JUB v odtenke s končnicami 3, 4 in 5;
pakiranje: plastično vedro 10 l.
www.jub.eu
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Novosti 2014

JUBIZOL Micro Air optimalno paropropusten
sistem

Prenovili smo linijo izdelkov za les in
kovino - JUBIN

T

oplotnoizolacijski fasadni sistem JUBIZOL Micro Air zagotavlja visoko in varno paropropustnost, ob odlični toplotni in zvočni izolaciji. Jedro sistema je
inovativna perforirana izolacijska plošča JUBIZOL EPS F-W2 ali EPS F-G2, ki zagotavlja odlično in varno paroprepustnost. S posebno izbranimi komponentami
sistema Micro Air malto in Silikatnim zaključnim ometom smo ustvarili sistem, v
katerem ne prihaja do kondenza. Optimalna paropropustnost, odlična toplotna
in zvočna izolacija v sistemu Micro Air ustvarjata prijetne in zdrave klimatske
pogoje, ki so osnova dobrega počutja. JUBIZOL Micro Air sistem zagotavlja enostavnost vgradnje v primerjavi s klasičnimi sistemi na mineralni volni.

Prenova izdelkov blagovne znamke JUBIN je korak k uresničevanju želja in pričakovanj naših potrošnikov. Okolju prijazno
vodno linijo JUBIN smo obogatili z vrhunskim izdelkom JUBIN primer za metal, ki ga odlikuje oprijem na različne kovine
(tudi barvne), izdelek JUBIN metal pa izboljšali in zagotovili enostavnejše delo pri zaščiti kovin. Izdelki bodo z novo sezono
na voljo v novi podobi.
Okolju prijazni vodni liniji JUBIN dodajamo tudi paleto izredno kvalitetnih izdelkov na topilni osnovi: 12 odtenkov emajlov
s pripadajočimi temeljnimi premazi za zaščito lesa in kovino ter lazure. Z dodatno ponudbo želimo zadovoljiti tudi tiste potrošnike, ki prisegajo na tradicionalne izdelke, saj ti še
vedno predstavljajo večinski delež porabe premazov za zaščito lesa in kovine. Izdelki so v
celoti usklajeni z DECO direktivo.
Novosti v vodni liniji
V okviru JUBIN-ov na vodni osnovi vam letos ponujamo še dva nova izdelka: JUBIN Metal
primer in JUBIN Metal nove generacije.
JUBIN Metal primer je antikorozijski osnovni premaz za kovino. Uporabljamo ga za osnovno zaščito izdelkov iz jekla, železa, bakra, aluminija in cinka. Če ga uporabljamo skupaj z
JUBIN Decor universalom je primeren za zaščito kovinskih površin na manj obremenjenih
delih (predvsem za interier), če pa ga uporabljamo v kombinaciji z JUBIN Metalom, pa še
dodatno izboljšamo zaščito obremenjenih površin pred korozijo in ostalih atmosferilij.
Značilnosti:

V letu 2014 smo dodali v sistem JUBIZOL Micro Air tudi Silikonski zaključni
omet, s katerim smo ob odlični paropropustnosti, dosegli tudi izjemno vodoobojnost.

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

JUBIZOL Finish 1.0
JUBIZOL Finish 1.0 je nov dekorativni omet granulacije 1.0 posebej prilagojen za olajšani izdelavo špalet. Omet zagotavlja dober oprijem v ta
namen posebej izbranega zaščitnega traku na
suho površino ometa. JUBIZOL Finish 1.0 omogoča hitrejšo vgradnjo naslednje sloja, in sicer
že po 6 urah sušenja. Odlikujejo ga izjemne aplikativne lastnosti (lahek nanos in glajenje) in je
primeren tudi za izdelavo gladkih fasad.

hh

JUBIN Metal – new generation je antikorozijska barva za zaščito in dekorativno obdelavo
kovine. Uporabljamo ga za zaščito kovinskih konstrukcij in ostalih elementov iz jekla in
železa v gradbenih objektih in izven njih, kot so ograje, jekleno stavbno pohištvo, jeklene
tračnice, dekorativni elementi in podobno. V sistemu z JUBIN Metal primerjem se uporablja tudi za zaščito in dekorativno obdelavo barvanih kovinskih površin (cink, aluminij,
baker).
Značilnosti:
hh
hh
hh
hh
hh
hh
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okolju in uporabniku prijazen izdelek;
odlikuje ga hitro sušenje;
je brez neprijetnega vonja;
primeren za dekorativno zaščito kovinskih površin v kombinaciji z JUBIN Metal in JUBIN Decor;
omogoča oprijem tudi na barvne kovine (aluminij, cink in baker);
izboljša oprijem končnih premazov;
enostavno nanašanje;
izredno nizka vsebnost visokohlapnih organskih spojin (VOC).

okolju in uporabniku prijazen izdelek;
omogoča uporabo direktno na kovino;
hitro sušenje;
primeren za uporabo na zunanjih in notranjih površinah;
enostavno nanašanje;
izredno nizka vsebnost visokohlapnih organskih spojin (VOC).
www.jub.eu
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Novosti 2014
Novosti v alkidni liniji
PREKRIVNI PREMAZI

TRANSPARENTNI PREMAZI

JUBIN Wood primer je osnovni premaz za les bele barve. Uporabljamo ga kot
podlago za pokrivni premaz pri zaščiti gradbenih mizarskih del in drugih lesenih
površin v interieru in eksterieru.

JUBIN Lasur base je izdelek, ki ga uporabljamo za osnovno zaščito pred insekti in glivami (modrivke, trohnivke). Primeren
je za zaščito balkonskih in vrtnih ograj, pergol, ostrešij, napuščev in stavbnega pohištva (npr. oken ali vrat). Les je pred vremenskimi vplivi potrebno dodatno zaščititi z JUBIN Lazurton ali JUBIN Lazurtop. Tako se izognemo neposrednemu stiku z
biocidi, ki ostanejo na površini, in les še dodatno oplemenitimo ter izboljšamo njegov estetski videz.

Značilnosti:
hh
hh
hh
hh

dobra izravnava podlage;
lahko brušenje;
odlična paroprepustnost;
enostavna aplikacija.

JUBIN Metal primer je osnovni premaz za kovino. Nudi kakovostno antikorozijsko zaščito kot pokrivni premaz v sistemu zaščite kovinskih konstrukcij, cevovodov, ograj, zapornic in podobno. Na voljo je v dveh niansah: siva in oksidno
rdeča.

Značilnosti:
hh
hh
hh

zaščita lesa pred lesnimi glivami in insekti;
dobra penetracija;
enostaven nanos.

JUBIN Lazurton je tankoslojni alkidni premaz za les, namenjen dekoraciji in zaščiti lesenega pohištva (vrata, okna, grede)
in ostalih lesenih površin v interieru in eksterieru. Na lesenih površinah ustvari Lazurton tanek film in transparentno niansira površino lesa, tako da njegova tekstura ostane vidna. Na voljo je 11 atraktivnih nians.
Značilnosti:

Značilnosti:
hh
hh
hh
hh

dolgotrajna antikorozijska zaščita;
odličen oprijem;
dobra pokrivnost;
enostavna aplikacija.

hh
hh
hh
hh

les ščiti pred vlago in UV žarki;
visoka vodoodbojnost;
odlična paropropusnost;
enostavno obnavljanje.

SOLVENT
BASED
JUBIN Email universal je alkidni zaključni premaz za dolgotrajno zaščito in dekoracijo kovinskih in lesenih površin v interieru kot tudi eksterieru. Uporabljamo
ga v sistemu osnovnih barv za les in kovino (JUBIN Wood primerjem in JUBIN
Metal primerjem). Na voljo je 12 atraktivnih nians.
Značilnosti:
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
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trajna dekorativna zaščita lesenih in kovinskih površin;
visok sijaj;
odlična pokrivnost;
enostavna aplikacija;
odlična razlivnost;
dobra elastičnost in čvrstost barvnega filma;
dobra odpornost na atmosferske vplive.

www.jub.eu
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A

JUBOGLET
v novem 5 kg pakiranju

J

KRINOL Light je novo, vrhunsko večnamensko lepilo za keramiko, ki ga odlikuje izredno lahek nanos in do 40 % večja izdatnost. Lepilo ima podaljšan
odprti čas in zagotavlja debelino nanosa do 5 mm. Primerno je za lepljenje keramičnih ploščic, klinkerja in mozaikov na notranje in (manjše) zunanje zidne in
talne površine.

UBOGLET, notranja mavčna izravnalna masa, je sedaj na voljo tudi v 5 kg embalaži. Masa
je namenjena tudi za polnjenje fug v stenskih in stropnih oblogah iz mavčno kartonskih
plošč v kombinaciji s trakovi iz plastificirane steklene mrežice (»bandažiranje«) ter za izravnavo večjih zidnih ali stropnih površin v debelini sloja do 8 mm.

Lastnosti:

Nivelin D
sedaj veliko lažji za vgradnjo

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

40 % večja izdatnost (40 % več m2);
razred C1TE (EN 12004);
izredno lahek nanos;
debelina nanosa do 5 mm;
podaljšan odprti čas;
za notranjo in zunanjo uporabo;
pakiranje: 20 kg;
rok uporabe: najmanj 12 mesecev.

Novosti 2014

Lahko lepilo za keramiko
AKRINOL Light

N

ovo, izboljšano generacijo debeloslojne izravnalne mase NIVELIN D, odlikuje veliko lažje glajenje in brušenje ter možnost utapljanja mrežice. Tako se masa lahko uporabi tudi
kot 'beli Renovirni omet'.

HIDROZOL Superflex - 2K
elastična vodotesna masa

H

IDROZOL Superflex je nova, najkvalitetnejša vodotesna masa iz skupine HIDROZOL. Namenjena je zaščiti pred vdorom vode in vlage na vertikalnih in
horizontalnih površinah pred vgradnjo keramičnih oblog, v večjih in zahtevnih
ter vremensko bolj obremenjenih gradbenih objektih kot so: plavalni bazeni,
večje terase, kopalnice, ipd. Maso odlikuje izredno lahka in enostavna možnost
obdelave, odlično premoščanje razpok ter vodotesna zaščita za pozitiven in negativen pritisk vode v samo dveh slojih.
Lastnosti:

hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh

hh

16

možnost nanosa v samo 2 slojih;
poraba: 1,5 kg/m2 na 1 mm debeline;
za zahtevne zunanje in notranje površine;
izredno lahek in enostaven nanos (čopič ali gladilka);
visoko elastična z dolgotrajno vodotesno zaščito;
preprečuje degradacijo betona;
zaščita za pozitiven in negativen pritisk vode (potrdilo ZAG);
dobro premoščanje razpok;
dvokomponentna;
pakiranje: 20 kg (komp. A);
7,5 kg (komp. B);
rok uporabe: najmanj 12 mesecev.

www.jub.eu

www.jub.eu
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Tomaž Zakrajšek, produktni vodja EPS

Vgradnja toplotne in
zvočne izolacije EUROTHERM
Stiropor EPS T v tlake

Stiropor plošče za izvedbo sistema talnega ogrevanja
Bivanje v prostorih s talnim ogrevanjem je bolj zdravo in prijetno. Pri radiatorskem ogrevanju se, zaradi vročega grelnega
telesa in kroženje zraka, pojavlja večje izsuševanje vlage v prostoru in dvigovanje motečega prahu. Večja količina toplega
zraka se zadržuje pri stropu, pri tleh pa ostaja mrzla plast, ki hladi noge. Vseh teh težav pri talnem ogrevanju ni. Ljudem, ki
imajo težave z alergijami in so bolj občutljivi na bivanjsko klimo, torej omogoča precej prijaznejše bivanje.

V

prejšnji številki smo predstavili značilnosti Eurotherm stiropora EPS T, v
tokratni pa nadaljujemo z nasveti za vgradnjo toplotne in zvočne izolacije.

Stitoral silent
Eurotherm stiropor EPS T (zvočni izolator) vgrajujemo po sistemu plavajočega
poda na armiranobetonsko ploščo in sosednje vertikalne elemente stavbe. Namen zvočno izolativnega stiropora je preprečevanje vseh stikov plavajočega
poda s togo nosilno konstrukcijo. Kjer je potrebna zvočna izolacija in dodatna
toplotna izolacija, se stiropor vgradi kot prvi sloj na nosilno stropno konstrukcijo.
Sistemski robni izolacijski pasovi morajo biti pri polaganju plavajočega poda zavarovani proti spremembam položaja. Pritisnjeni morajo biti k površini in tvoriti
pravi kot s horizontalno zvočno izolacijo.
Zaradi občutljivosti stiropora na organske raztopine, topila in razredčila, ki bi pri
čiščenju poda ali na kakšen drugačen način lahko prodrli v stiropor, se izvede
zaščita s polietilensko folijo debeline 0,2 mm, tako da se horizontalna površina
povsem prekrije. Preklopi folije morajo znašati najmanj 10 cm. Spoji se lepijo s
samolepilnim plastičnim trakom, ob vertikalni površini pa se folija potegne navzgor nad višino bodočega poda.

Plošče iz elastificiranega stiropora (ekspandiranega polistirena–EPS) s čepi za vgradnjo cevi z minimalnim razmikom 50
mm, so vakuumsko prevlečene z mehko polietilensko (PE) folijo. Debelina izolacije zadošča za medetažne konstrukcije
znotraj izolacijskega ovoja – za vgradnjo v pritličju ali nad neogrevanimi prostori se polagajo na dodatno toplotno izolacijo. Namenjene za izvedbo talnega ogrevanja v stanovanjih in poslovnih prostorih z normalno obremenitvijo.
Stitoral hard
Plošče iz trdega EPS s čepi za vgradnjo cevi z minimalnim razmikom 50 mm, vakuumsko prevlečene z mehko PE folijo. Debelina izolacije zadošča za medetažne konstrukcije. Za izvedbo talnega ogrevanja v prostorih z večjo tlačno obremenitvijo
(industrijske hale, delavnice, itd.).
Dobro je vedeti:
Odpornost stiropora na kemijske substance
Substanca

Odpornost pri 20°C

Voda, morska voda, raztopine soli

+

Gradbeni materiali npr. apno, cement, gips, anhidrid

+

Alkalije npr. natrijev hidroksid, kalijev hidroksid, amoniakalna voda, vodno steklo

+

Klorovodikova kislina 35%, žveplova kislina do 95%

+

Razredčene in šibke kisline, kot mlečna kislina, ogljikova kislina …

+

Soli

+

Predelnih sten se ne polaga na plavajoče pode, ampak morajo biti postavljene
neposredno na nosilno konstrukcijo. Za preprečitev zvočnih mostov se odreže
preklopni del stiropornega traku, ki je bil postavljen vertikalno na steno, šele po
vgraditvi zaključne talne obloge. Rob se prekrije s kotno letvijo. V primeru, da je
letev iz togega materiala, mora biti le ta odmaknjena od poda, sicer bi se ustvaril
zvočni most med plavajočim podom in steno.

Mila, tenzidi

+

Bitumen

+

Bitumenski premazi in mase na vodni osnovi

+

Hladno bitumensko lepilo

+

Bitumenski premazi in mase na osnovi organskih topil

-

Izdelki na osnovi katrana

-

Parafin, vazelin, kurilno olje

+/-

Vgradnja tlakov v pritličju s toplotno izolacijo EPS70, EPS100, EPS150, EPS200
brez Eurotherm stiropora EPS T (kjer ni potrebna zvočna izolacija)

Silikonsko olje

+

Alkohol kot metil ali etil alkohol

+

Topila kot aceton, eter, nitro razredčilo, benzol, ksilol, topila za lake, trikloretilen, terpentin

-

Nasičeni alifatski ogljikovodiki kot cikloheksan, testbencin, white spirit

-

Goriva za voziva (normalni in super bencin)

-

Cementni estrih se na izolativno plast nanaša v minimalni debelini 5 cm. Za talne obloge, ki ne prenašajo enakomerno obtežbe (tapison, linolej,…), mora biti
estrih dodatno armiran.

Na hidroizolacijo ali betonsko podlago prosto položimo toplotno izolacijo iz ekspandiranega polistirena Eurotherm stiropor EPS 70, 100, 150 ali 200 (gostote 15
– 30 kg/m3) odvisno od obremenitve. Debelino toplotne izolacije je potrebno
izračunati, ne sme pa biti manjša od 8 cm. Pred izdelavo cementnega estriha na
toplotno izolacijo položimo PE folijo.
18
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+ Obstojno, pena tudi po dolgotrajni obremenitvi ne bo poškodovana
+/- Omejeno obstojno, pena se lahko po dolgotrajni obremenitvi skrči ali pa je površinsko poškodovana
- Neobstojno, pena se skrči oziroma se raztopi
www.jub.eu
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Pomen izvedbe detajlov pri
energetsko varčni gradnji

K

o se lotimo gradnje ali obnove hiše običajno ne pomislimo najprej na
podrobnosti, na katere bo pri posameznih korakih treba paziti. Bolj nam
je pomembno, kako bomo stavbo spravili pod streho.

dodatno luč ali vtičnico, jo najlažje izvedemo preko podstrehe, da je čim manj razbijanja. Potem pa se čudimo, od kod
vlaga v električni dozi.

Že hidroizolacija zasutih delov stavbe je prvi preizkus mojstrov, ki jih imamo na
hiši. Marsikateri investitor se za to delo odloči sam, »ker tega tako ali tako nihče
ne naredi dobro«. Ne glede na to ali smo se odločili za pasovne temelje ali vedno
bolj uveljavljeno temeljno ploščo, podloženo s toplotno izolacijo, bo natančnost
potrebna tudi pri tako grobih elementih. Neredko odstopa pravokotnost plošče
za kar nekaj centimetrov (različne dolžine diagonal), kar se pokaže predvsem pri
postavljanju montažne hiše.

Netesna mesta predstavljajo možne prehode za zrak, ki iz notranjosti poleg toplote odnaša tudi vlago, ki lahko povzroča
velike težave. Hladne površine (npr. betonske preklade nad okni in zunanji vogali) pa so podlaga za nastajanje kondenza
in plesni. Dokler na zimo porabimo 3000 litrov kurilnega olja, kar je več kot 15 litrov kurilnega olja na kvadratni meter
ogrevane površine (morda colo več kot 20), bomo težko pozorni na takšne podrobnosti. Ko pa se odločimo za resno
energetsko sanacijo ali se pripravljamo na novogradnjo in pričakujemo porabo manj kot 3 litre/m2 na leto (pri pasivni hiši
pa pod 1,5 litrov/m2 letno) si takih pomanjkljivosti ne smemo privoščiti.

Zakaj sta izolacija zunanjih površin in zrakotesnost tako pomembni?

Bodite pozorni na »drobni tisk«
Pri gradnji je »drobni tisk« prav natančnost pri izvedbi detajlov. Če jih poznamo in bomo primerno zahtevni do izvajalcev,
bomo za svoj denar dobili prave rešitve. Drugače pa: denarja ne bo več, bivalnega ugodja pa tudi ne…
Pa še nekaj: pri gradnji hiše se nam poraja veliko vprašanj, na katera si sami ne znamo odgovoriti ali pa zaradi neznanja ne
najdemo optimalne rešitve. Pogosto se zgodi, da nekaj postane problematično šele, ko je že prepozno. Zato vas vabimo,
da se vsak torek med 15:00 in 18:00 uro oglasite v JUB Design Studiu, Dol pri Ljubljani 28, kjer boste v Energetski
pisarni dobili brezplačne nasvete in še številne druge informacije, ali pa se udeležite brezplačnih predavanj, ki jih v okviru
Energetske pisarne pripravljamo vsak tretji četrtek v mesecu.

Kaj pa okna?
Ko pridejo na vrsto okna, je pogosta dilema ali se odločiti za (drago) RAL
montažo ali ne. Ne glede na to, ali bo hiša energetsko zelo varčna ali malo manj,
morajo biti okna pravilno vgrajena. Na obstoječih objektih se pri zamenjavi oken
pogosto pokaže, da so med opeko in okvirjem prazni prostori, pod polico pa
zelo pogosto piha. Na kakšni hiši se okrog okenskih polic pojavijo madeži, ki
kazijo videz fasade. A to je le zunanji znak, da je pri stikih police z oknom in
fasado nekaj zelo narobe.
Vlaga v električno dozi
Včasih se nam zdi, da iz kakšne električne vtičnice »vleče« in tudi kabli ali cevi,
v opeko izbitih utorih, se nam zdijo čisto v redu. Če potrebujemo še kakšno
20
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Energetska učinkovitost in trajnostna gradnja

Simon Brlek, energetski svetovalec

V

Radovljici že od leta 1999 uspešno posluje družinsko podjetje, ki ga vodi
Almir Čatić. V svojih začetkih so se ukvarjali predvsem z manjšimi zaključnimi deli, keramičarstvom in fasaderstvom, v zadnjih nekaj letih pa se
ukvarjajo v največji meri s fasaderstvom in stavbnim pohištvom.

Je pa njihovo delo veliko lažje kadar imajo na drugi strani kakovostnega partnerja, kot je JUB. Direktor Čatić je poudaril, da
so bila vsa naročila materiala, ki so potekala preko trgovskega podjetja Domtrade Lesce, realizirana pravočasno. V JUB-u
smo jim v oddelku tehnična podpora pred pričetkom del pripravili Elaborat s tehnologijo dela in detajli, kar je presenetilo
tudi nadzorno službo. V času vgradnje JUB materialov pa smo tesno sodelovali in reševali tekoče probleme.

Delujejo na območju Gorenjske, tam so leta 2009 odprli razstavni salon oken in
vrat, kjer tudi svetujejo o energetski sanaciji objektov, in kot je dejal direktor Almir Čatić, svojih strankam ponujajo le najboljše, zato vedno priporočajo le JUB-ove materiale. To pomeni, da v največji meri vgrajujejo fasade sistema JUBIZOL
EPS WO in uporabljajo izolacijo iz stiropora debelin 12 – 15 cm.

V salonu svetujejo predvsem lastnikom zasebnih stanovanjskih hiš na Gorenjskem, saj se ljudje vedno bolj zavedajo pomena dobre izolacije hiše. Pomembno
vlogo ima tudi EKO sklad, ki sofinancira vgradnjo tudi sistema JUBIZOL. Je pa
podjetje NN GRADNJE ALMIR ČATIĆ s.p. aktivno tudi na javnih objektih, predvsem šolah, kjer izvajajo tako obnovitvena dela znotraj javnih objektov kot tudi
energetske obnove – fasaderska dela. Starejše stavbno pohištvo zamenjajo z novim kvalitetnejšim in ob tem izvedejo energetsko sanacijo fasade. Takšni primeri
so bili na OŠ Gorje, na objektu Vrtec Jesenice, na OŠ Lipnica ter zadnji tak objekt
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor.

Pričakovanja v prihodnosti

Od besed k dejanjem: predstavljamo referenco Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor

Želijo si tudi nadaljevati uspešno sodelovanje z Eltec Petrol in JUB-om, saj so, kot meni direktor, nekateri izdelki vrhunski,
pri čemer je izpostavil JUBIZOL lepilno malto in akrilne ter silikonske omete. Te materiale tudi največ uporabljajo. Izpostavil
je tudi odlično tehnično podporo JUB-a, saj so se npr. nekatere reklamacije rešile korektno in hitro. Vse informacije o izdelkih ali sistemih pa dobijo tako rekoč takoj.

Gre za velik in zahteven projekt na katerem so sodelovali skupaj s podjetjem
22
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Časi v gradbeništvu so težki. Kvaliteta se ne ceni. Večino investitorjev zanima le najnižja možna cena. NN GRADNJE s.p. imajo svojo ceno in zato dostikrat niso konkurenčni. Pa vendarle pridobivajo projekte zaradi referenčnih kvalitetno izvedenih
objektov. Trenutno se jim obeta vgradnja sistema JUBIZOL na vsaj dvanajstih zasebnih hišah. Z notranjimi deli pa bodo
najbrž nadaljevali tudi na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

www.jub.eu
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JUB-ove reference

Podjetje NN GRADNJE
ALMIR ČATIĆ s.p. prisega na
JUB-ove fasade

Eltec Petrol d.o.o.. Izvedli so menjavo stavbnega pohištva in sanirali fasado. Za zaključni sloj je bil uporabljen Silikonski zariban omet 2.5 mm. S kvaliteto uporabljenih izdelkov so prepričali tako arhitekta, nadzor kot naročnika. Naš sogovornik je
izpostavil problem, s katerim se soočajo vsi izvajalci, in sicer, da se na žalost kakovost ne izraža tudi pri prihodkih. Vsi javni
naročniki zahtevajo najmanj standardno kvaliteto za najnižjo ceno.«

P

ripravljeni na doživetje? Pripravljeni na barvno popotovanje? Skupaj z nami
naredite preskok v razmišljanju. Klasično dojemanje barv je preživeto, čeprav
smo temelje nove barvne izkušnje postavili na svetovni tradiciji in kulturni dediščini naših prednikov. Ponujamo vam nekaj svežega, ponujamo vam celostno
doživetje na vseh čutnih ravneh.

O

V tokratni številki vam predstavljamo del barvnih trendov za letošnje leto. Z njimi se boste lahko v celoti seznanili v posebni brošuri, ki bo na voljo na vseh prodajnih mestih.
Veil of Mistery (tančica skrivnosti)

Wall street Rush (utrip velemesta)

Earth Reborn (prerojena zemlja)

Paradise Lost (izgubljeni raj)
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Barve spremenijo dom

Barvni
Trendi 2014

dpravili smo se po svetu in v vsakem kotičku sveta smo dobili nov navdih. Vas kličejo peščene sipine? Pogrešate utrip
velemesta? Vas privlači belina in mrzel led Antarktike? Vas navdušuje jezdenje valov neukročenega Pacifika? Z našimi
barvami vam lahko izpolnimo vaša hrepenenja. Kolikor kultur, toliko barv življenja. In vse barve življenja vam lahko pričaramo v vašem domu.

Barve spremenijo dom

Kakšne barve naj
bo fasada?

L

judje velikokrat sprašujejo, kakšna barva fasade je letos moderna. Za
razliko od barv v notranjih prostorih, je pri barvi fasade zgodba povsem
drugačna.

Primer celotne barvne študije

Modne smernice, kar seveda še posebej dobro vedo ženske, se praktično spreminjajo vsako leto, hišo pa oblečemo v barvo za deset, dvajset ali več let. Barva
fasade torej nikakor ni muha enodnevnica. Pri izbiri barve fasade moramo upoštevati okolje, kjer objekt stoji ter značilnosti in barve v njem. Hiša naj bo v sožitju
s širšim prostorom in ne tujek v njem. Če pa pogledamo zgodovinski razvoj, arhitekturni kanoni vedno propagirajo nežne barve, barve naravnih gradiv, naravnih
materialov, pa naj bo to les opeka ali beton. Posamezna območja so skozi čas
izoblikovala svoj kolorit, ki je pomemben del identitete vsake krajine.
Na večje ploskve manj intenzivne barve
Za razliko od nekoč, je danes ponudba barv izredno velika, samo v prodajni
salon JUB Design Studio vstopite in se boste v to zlahka prepričali. Resda pa
je z množico izbire prišlo tudi do večje možnosti neprimerne uporabe barvnih
tonov v eksterieru, bodisi zaradi neznanja, neinformiranosti, kulture ali morda –
slovenska pregovorna značilnost - zaradi nagajanja sosedu.

Izbira barv v notranjih prostorih
Povsem drugače pa je z notranjimi, bivanjskimi prostori. To je intimni prostor in mirno imamo lahko stene svoje dnevne
sobe pobarvane – če nam je to seveda všeč - v fluorescentno rumeni barvi s črnimi pikami, vijoličen strop z modrimi progami … tudi stoli lahko visijo iz stropa, bi še kdo hudomušno dodal, če nam tako paše. Toda takoj, ko stopimo ven, čez prag
nismo več v intimnem okolju, temveč si delimo prostor z drugimi. Kultura urejanja notranjega prostora je torej izključno
stvar posameznika. Urejanje zunanjega okolja pa je tudi stvar širše skupnosti, ker ta prostor praktično uporabljamo vsi.

„Jože, kakšno barvo bi želel gledati na moji hiši?“

Na kratko: na večjih ploskvah naj bodo manj intenzivne barve, zemeljske in pastelne, na manjših površinah, pa so lahko tudi bolj intenzivne, nekričeče barvne
nianse, kot poudarki k arhitekturi. S tem, da ljudje svoje hiše odenemo v kričeče
barve, vnašamo v prostor nemir, nered, znižujemo vrednost svojih in posledično
sosedovih nepremičnin, prav tako pa znižujemo bivalno kakovost sosedov in
na sploh kakovost podobe nekega naselja, ki bi se morala zrcaliti v družbeno
prepoznanih normah in ne v okusu posameznika. S tem se najbrž marsikdo ne
strinja, ker izhaja iz stališča »vseeno mi je za okolico, sosede, gre za mojo hišo,
moj denar in barva fasade bo takšna kot jo bom sam izbral.«
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V JUB-u se močno zavedamo, da lahko posredno prispevamo h kvalitetnemu sooblikovanju naše krajine in bivanjske
kulture. S strokovnimi nasveti arhitekta poskušamo naše stranke spodbuditi k odgovornosti pri kreiranju javnega prostora,
ozavestiti ohranjanje dediščine, lepote in etike. Pomembno je zavedanje, da ima vsaka barva fasade vpliv na druge ljudi
in okolico.
Pred dnevi je v JUB-ov prodajni salon k našemu arhitektu svetovalcu prišel gospod in nam povedal, kako je izbral barvo
svoje obnovljene fasade. Šel je do soseda in ga vprašal:„Jože, kakšno barvo bi želel gledati na moji hiši?“ ...
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Barve spremenijo dom

DIPI Color

K

do ga ne pozna? Verjetno težko najdemo še koga, ki se ne bi vsaj enkrat
v zadnjih 34-ih letih srečal s to prepoznavno »bombico«, ki se tako enostavno in hitro neločljivo zlije »v eno« s starejšim bratom JUPOL Classic.
Je že res, da eden z drugim predstavljata bolj umirjene, pastelne barvne odtenke, a po številu uporabljenih »bombic« DIPI-ju enostavno ni para. Lahko ga opišemo z večmilijonskimi številkami… npr. več kot dvajset milijonov uporabljenih
DIPI-jev. Gremo še višje? Več kot dve milijardi kvadratnih metrov, prebarvanih z
JUPOL Classic in DIPI-ji? Naš DIPI Color je v neverjetni formi, kot da ga staranje
dela še boljšega, bolj zrelega. Navkljub številnim posnemovalcem, ostaja DIPI
generično ime za pigmentno disperzijo tako doma kot v tujini. In s širjenjem
asortimana izdelkov notranjih barv je tudi DIPI Color sčasoma dobil mlajšega
brata. V drugačni podobi, z drugačno sestavo. A vsak ima svoj namen.
Spustite ga tudi v vaš dom, ker barve spremenijo dom. Tako enostavno je: pretresi…. vmešaj…. pobarvaj. Dipi!

Kateri je torej boljši? Kateri od otrok vam je ljubši? Ni odgovora. Vsak ima svoje lastnosti, ki očarajo. DIPI Koncentrat je že na
pogled drugačen. Pakiran je v tubo, iz katere zelo enostavno iztisnemo celotno vsebino. In je bolj koncentriran, kot pove
že ime. Čisto zmešan je na JUPOL Gold, še posebej na najnovejšega. Z njim tvorita srednje intenziven spekter barvnih odtenkov, ki jih kreirate sami, z vmešavanjem enega ali dveh različnih DIPI koncentrat-ov po lastnem občutku. Bolj enostavno
skorajda ne gre. Le v primeru, ko eno vedro barve JUPOL Gold ne bi bilo dovolj (kar se zgodi zelo redko), si skrbno zapišite
vaš »recept« za barvni odtenek, ki ste ga pripravili v prvem vedru. Velja tudi za DIPI Color. Ne velja pa za tretji način, kako
priti do želenega barvnega odtenka…

JUMIX Sistem
Po nekaterih zakonih bi bil že polnoleten. Vsekakor mladosten, energičen in z vedno širšim obzorjem. Združuje najboljše lastnosti DIPI-jev oziroma »naredi si sam« koncepta, jih oplemeniti in dopolni z računalniško tehnologijo, ki
skupaj z najmodernejšo strojno opremo prevzame nase vse tisto, kar pri DIPI-jih sledi po izboru barvnega odtenka.
Vedno enako. Vedno 100-odstotno ponovljivo. V več kot 25 državah sveta, od Irkutska do Lizbone, od Coventrya do
Tel Aviva, na več kot 1.300 prodajnih mestih.
In najlepše šele sledi: prepričani smo, da boste največ časa porabili za pregledovanje in izbiro barvnih odtenkov, saj jih
je npr. pri JUPOL Gold-u na izbiro več kot 10.000. Bistveno več časa torej, kot ga vzame proces mešanja barve po vašem
izboru, saj le-ta v povprečju ni daljši kot pet minut.

Mešalnica barv.

jumix_jubizol tabla MIX.indd 1

Preverite svoje znanje o osnovah mešanja barv na zgornem mešalnem krogu (ali
pa ga preprosto uporabite za navdih).

DIPI koncentrat

20.5.2013 9:13:28

Pastelni, srednje intenzivni ali pa močno nasičeni barvni odtenki. Od 0,75 pa do 15 L. Vedro, dve,…ali več. Notranje zidne
barve, izdelki za dekorativne tehnike, barve za les, beton, kovino, fasadne barve, dekorativni ometi, lazure,… Več kot 135
let razvoja skoncentriranega na enem mestu.
Hitro, ponovljivo, skoraj pred pragom vašega doma. To je JUMIX.

M

lajši brat. To pove vse, mar ne? Po navadi je rahlo uporniški, zavida starejšemu njegov položaj, ga skuša preseči v vseh pogledih…skratka biti
boljši.
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Strokovnjak svetuje - Eksterier

Primož Lovše, J. Wagner GmbH - Homefinishing

Nanašanje barv z
brizganjem

T

rend brizgalnih sistemov je v velikem porastu – nič nenavadnega, saj je
klasično nanašanje barv s čopičem in valjčkom vedno bolj utrujajoče in
zelo dolgotrajno. Domači mojstri, ki jim pleskanje vzame preveč časa, pa so
inovativne brizgalne sisteme odlično sprejeli.
Nanašanje notranjih stenskih barv z brizgalnimi sistemi vam bo šlo hitro od rok.
Robov, vogalov in kotov vam več ne bo potrebno predpripravljati s čopičem,
ampak jih boste v eni potezi prebrizgali z ostalo površino vred. Tudi tekstura
ostane povsod enaka. S križno tehniko se obrizga enakomeren, pokriven, kvaliteten nanos že v prvem koraku. In to prihrani čas.
Za potrebe domačega mojstra so najprimernejši moderni nizkotlačni brizgalni
sistemi. Ti delujejo s tehnologijo HVLP (High Volume, Low Pressure), ki je z veliko
prostornino zraka in nizkim tlakom (0,1 do 0,2 bara) izredno učinkovita. Specialist na področju površinske obdelave WAGNER je za namen brizganja stenskih
barv razvil t.i. WallPerfect naprave.
Glede na področje in način uporabe sta na voljo dva tipa:
Silovit paket z brizgalnim topom
S temi WallPerfect napravami lahko obrizgate 15 kvadratnih metrov stropa v
le petih minutah – tako so tudi cela stanovanja v hipu renovirana. WallPerfect
FLEXiO W 995 E (novost v aprilu 2014), W 985 E ali W 925 E črpajo barvo neposredno iz originalne embalaže, jo po cevi in barvnem topu dovajajo do šobe,
kjer je le-ta z brizgalno močjo med 140 do 200 W razpršena na površino.

Kompaktne naprave z brizgalnimi nastavki „Click&Paint“
Pri teh sistemih se barva nalije v nastavek z brizgalno šobo, ki se priključi na držalo oziroma na pištolo samo. Pri tem je v
neposrednem stiku z materialom le nastavek, ki ga je po končanem delu potrebno očistiti. Brizgalna količina se z vijakom
brezstopenjsko prilagodi. Šoba se lahko nastavi glede na potek vašega dela: ploščat vodoraven/navpičen snop ali okrogel
precizen snop za delo okoli oken, vrat. Tako lahko napravo uporabljate za delo s šablonami, kot tudi za večje površine.

Sistemi za stenske barve kot npr. WallPerfect FLEXiO 585, W 625, W 665, FLEXiO W 687 in FLEXiO W 867 nudijo še dodatne
prednosti. Ker so opremljeni s patentiranim Click&Paint sistemom nastavkov, se le-ti v hipu odstranijo in se lahko nadomestijo z nastavki za lake in lazure. S temi dodatnimi nastavki lahko brizgate lake, lazure, olja, grundacije, itn. in tako uporabite
vaš WallPerfect sistem s PerfectSpray nastavkom na vaši ograji, pohištvu, oknih in naoknicah. Kot drug pripomoček se
lahko pred nastavek vstavi 60 cm dolg podaljšek s katerim občutno povečate doseg. Z možnostjo brizganja tako notranjih
stenskih barv, kot tudi lakov in lazur se področje uporabe v hiši in na vrtu zelo poveča.

Katere barve so primerne? – pečat kvalitete PERFECT SPRAY
Tako kot je pri pleskanju pomemben pravi izbor med valjčkom in čopičem, je tudi pri izbiri pravega sistema in barve pomembno sožitje obeh. Da bi uporabniku bila izbira lažja, je nastal pečat kvalitete „PERFECT SPRAY“, ki označuje stenske
barve in lake, ter ustrezne HVLP brizgalne sisteme. Wagner in JUB sta pridobila ta pečat pri svojih artiklih: rdeč logo za lake
in lazure, ter zelen logo za stenske in lateks barve. Uporabnik že na prvi pogled prepozna ustrezne material in ustrezne
naprave. Zraven tega je na embalaži označeno morebitno redčenje v odstotkih, oziroma ali je material že pripravljen za
brizganje. Tako je najboljša kvaliteta obdelane površine zagotovljena.

Dovajana količina barve se lahko brezstopenjsko prilagodi tempu vašega dela
med 0 in 525 ml/min. Zahvaljujoč 8,5 m delovnemu premeru in 70 cm dolgemu, lahkemu topu, se ne le obrizgajo vse stene, temveč zelo udobno tudi
stropi povprečno visokih stanovanj. Tudi čiščenje je izredno hitro: če vključite
samodejno čiščenje, kroži voda čez črpalko in cev. Tako je treba umiti le še brizgalno glavo.
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Dekorativna obdelava
notranjih površin,
tehnika Egeo

S

Zidno površino, na katero bomo nanesli dekorativno tehniko Egeo, najprej pripravimo po naslednjem vrstnem redu:
1.

2.
3.
4.

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.
Glajenje podlage. Priporočamo popolno gladkost, ki jo dosežemo z Jubolin kitom. Gladimo z nerjavečo gladilko.
Brušenje površine. Delce odprašimo s sesanjem ali fino metlico.
Impregnacija. Z Akrilno emulzijo (1:1), previdno, brez zatekanja.

tehniko Egeo dosežemo videz fine površine, s povsem rahlim reliefom,
ki pod določenim kotom opazovanja ali vpada svetlobe površina dobi
bolj izrazit vzorec. Komaj opazna struktura vzorca deluje nevpadljivo, pa
vendar zelo žlahtno kot naravni marmor Egeo. Pri običajni izvedbi tehnike
Egeo uporabimo eno nianso Marmorina, bolj zahtevna izvedba pa je sestavljena iz več različnih nians Marmorina, katere skupaj tvorijo zaključen
estetski videz.

Postopek izdelave dekorativne tehnike Egeo:
1.

2.

3.

4.

Za odlični izgled potrebujemo orodje: pleskarski valj, čopič, nerjavečo zaobljeno gladilko, nerjavečo zaobljeno lopatico in sintetično polipropilensko krpo, ter
JUB-ove izdelke: DECOR Marmorin, JUPOL Gold, Akrilno emulzijo, Jubolin kit ter
Marmorin Shine.
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Nanos Marmorina z nerjavečo gladilko. Debelina nanosa
je~0,1-0,5 mm. Širina nanosa naj bo približno 0,5-1 m2 ali
toliko, da se nanos zgladi na ustrezno debelino pred sušenjem. Dolžina potega gladilke naj bo 20-30 cm. Robov,
ki bi ostajali ob vlečenju gladilke, skorajda ni, saj se jih
sproti izravnava. Ko se prvi nanos posuši, lahko izvedemo
drugi nanos, ki naj bo enak prvemu.
Glajenje površine: s kovinsko gladilko izvedemo poliranje
površine. Začetni potegi naj bodo blažji, v vse smeri. Kot
med gladilko in površino naj bo manjši in se postopno
povečuje, kot tudi jakost pritiska. Površina naj bo visoko
polirana, tako bo Marmorin precej bolj izrazitega odtenka.
Izdelava strukture: z nerjavečo gladilko. Čisto gladilko v
tankem nanosu prevlečemo z Marmorinom. Debelina
Marmorina na gladilki je ~0,5 mm. Gladilko nežno in plosko položimo na površino. S krožnimi gibi se Marmorin,
ki je bil nanešen na gladilki, počasi, v obliki nepravilnih lis
prenaša na površino. Pri tem ne pritiskamo in ne gladimo
premočno.
Zaključek: na koncu uporabimo Marmorin Shine. Ko je
podlaga popolnoma suha, se z nerjavečo gladilko nežno
odstranijo posamezni vršički. To lahko izvedemo tudi z
finim brusnim papirjem (granulacija 200-300), pri tem
smo pozorni, da površine ne gladimo. Odprašimo. Nanesemo Marmorin Shine s sintetično krpo enakomerno po
površini. Marmorin se pred nanosom Marmorin Shine ne
polira, zato je končni videz podložne površine visok sijaj
z mesti matiranega zaključnega nanosa Marmorina.
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Strokovnjak svetuje - Interier

Matjaž Levičnik, prodajni inženir

JUB Akademy

Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije

Odmevni dogodki
v sklopu JUB Akademije

J

UB Akademija svoja izobraževanja uspešno širi tako znotraj skupine JUB
kot tudi na vse številčnejše zunanje udeležence. V lanskem letu smo gostovali na treh pomembnih konferencah in predstavili dejavnosti JUB-a na
področju energetske učinkovitosti, okoljske osveščenosti in storitev, ki jih
ponujamo kot dodano vrednost JUBIZOL sistemu. Hkrati pa smo izvedli številna izobraževanja za strokovnjake iz naših odvisnih družb.

Interna izobraževanja
Ker so zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi, veščinami ključen dejavnik za
doseganje strateških ciljev, smo v letu 2014 uvedli izobraževanja vsakega posameznika v Skupini JUB.
Dva osnovna tipa izobraževanj na nivoju Skupine JUB
Izobraževanja smo razdelili po različnih vrstah kupcev po odvisnih družbah in s
tem bomo dosegli večjo učinkovitost predavanj, večje zadovoljstvo udeležencev ter identificirali strateške priložnosti in niše.
a) osnovna 2 do 3 urna izobraževanja namenjena tistim, ki še niso naši kupci
oziroma kupujejo zelo malo. Ta izobraževanja izvajajo prodajni inženirji, vodje
prodajnih območij in prodajni predstavniki, vodje tehnične prodaje, pomočniki
vodij… S tem se doseže tudi večja frekvenca predavanj v podjetju in na terenu.
Večja frekvenca se uvede tudi na prodajnih mestih (prodajalne, blagovni centri).
Seminarji so časovno omejeni na 1 uro in so osredotočeni na v trgovini prodajane izdelke.
b) certificirana predavanja za lojalne kupce ali za JUB-ove pomembne deležnike,
ki so na ravni dosedanjih predavanj. Organizira se manjše število seminarjev za
tiste, ki imajo željo po certificiranju in obnovi certifikata z veljavnostjo enega leta.
Seminarji/treningi trajajo 7 do 8 ur in so na tehnično zahtevnejšem nivoju.
Pišite nam in se dogovorite za izobraževanje po meri
Če vas zanimajo izobraževanja na JUB Akademiji, nas prosim kontaktirajte na
01/ 5884 334 ali na academy@jub.eu. V JUB-u potekajo številna teoretična in praktična izobraževanja naših poslovnih
partnerjev iz različnih področij in držav. Sporočite katera področja vas zanimajo in vključili vas bomo v obstoječe skupine
ali organizirali dodaten seminar.

V okviru JUB Akademije smo gostovali na Izobraževanju za učinkovitejše gospodarjenje z energijo, »Evropski energetski menedžer«, na Okoljskem srečanju
2013 in na 24. tradicionalnem posvetu Poslovanje z nepremičninami. S tovrstnimi predavanji smo se predstavili kot ekološko osveščeno, tehnološko napredno
in prodajno uspešno podjetje, saj želimo postati tudi vodilni proizvajalec energetskih sistemov, prepoznavni po visokih standardih znanja, inovativnosti in po
strokovnem pristopu. Odmevnejše letošnje predavanje je bilo na temo »Učinkovita energetska sanacija javnih in večstanovanjskih objektov«, na katerem smo
gostili več kot 70 udeležencev (naročnikov, projektantov, pripravljavcev razpisov,
nadzornikov gradenj…), kar kaže na aktualnost tematike.

34

www.jub.eu

www.jub.eu

35

O

snovno šolo Stara Cerkev pri Kočevju je lani prizadel katastrofalen požar, ki je šolo popolnoma uničil. Zato smo se odločili, da jim priskočimo
na pomoč tako, kot mi najbolje znamo – z našimi izdelki.
V sodelovanju z Radiem 1, najbolj poslušanim radiem v Sloveniji, smo pripravili
odmevno humanitarno akcijo »Barve dneva z Denisom Avdićem in JUPOL-om«,
ki je potekala v popularnem Denis Avdić Showu. Poslušalci so klicali in vsako
jutro sporočali barve svojega dne v živo ali pa pošiljali barvne fotografije preko
spleta. Najbolj izvirnega poslušalca smo vsak teden nagradili z beljenjem stanovanja in tako smo kar štirim srečnim zmagovalcem prebarvali stanovanja. Eden
od njih je bil Andrej iz Kranja, ki je zmagal s prisrčno izjavo: »Preobješ se lahko
potice, a kruha nikdar. Vsake barve si enkrat sit, a bele nikoli!”

Vzporedno z akcijo v programu je potekala dobrodelna akcija, v kateri smo vsakemu kupcu, ki je kupil 15 l barve JUPOL Classic, liter in pol barve podarili, en
lonček barve pa smo prispevali za obnovo OŠ Stara Cerkev pri Kočevju. Skupaj
smo zbrali dovolj barve JUPOL Classic, da bodo šolo lahko v celoti prepleskali.

Družbena odgovornost

Donacija Osnovni šoli
Stara cerkev pri Kočevju

JUB glavni pokrovitelj uspešne humanitarne
akcije slikopleskarjev Slovenije

T

radicionalno in jubilejno 15. tekmovanje slikopleskarjev in črkoslikarjev Slovenije
je tudi lani potekalo pod glavnim pokroviteljstvom podjetja JUB. Tokratna humanitarna akcija je potekala v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, v kateri se
vsako leto rodi 1.600 otrok.
Zgradba bolnišnice je bila zgrajena leta 1964 in je precej dotrajana. Že tradicionalno si vsako
leto slikopleskarji vzamejo en dan svojega časa in ga namenijo humanitarni dejavnosti. Letos
se nam je pridružilo 80 slikopleskarjev tekmovalcev in članov humanitarnih skupin in prepleskali so približno 4.000 kvadratnih metrov površin v prostorih ginekološkega in oddelka
intenzivne nege.
JUB prispeval več kot 700 kg barv iz družine JUPOL
Za tekmovanje slikopleskarjev, ki predstavlja enega večjih humanitarnih projektov v državi,
so podlage za prenovo bolniških sob ter hodnikov z barvnimi študijami pripravili JUB-ovi
arhitekti, za projekt pa smo v JUB-u zagotovili tudi več kot 700 kg barv iz družine JUPOL. Vrednost letošnje humanitarne akcije znaša 60.000 evrov, polovico zneska predstavlja donacija
barv, premazov in drugih orodij ter opreme. Lani pa je slikopleskarje pred zaključkom del v
porodnišnici obiskala tudi predsednica Vlade Republike Slovenije, mag. Alenka Bratušek, ki
je na zaključnem delu akcije tudi sama poprijela za pleskarski valjček in prepleskala del zidu ter tako simbolično podprla ta
dobrodelni projekt. Del stenskih površin so prebarvali tudi najvišji predstavniki Mestne občine Kranj, župan Mohor Bogataj s
podžupanjo Nado Mihajlović in podžupanom Darkom Jarcem, ter Branko Meh, predsednik Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in direktor družbe JUB d.o.o., Uroš Lozar.
Branko Meh je izpostavil, da je sekcija slikopleskarjev v vseh 15. letih v javnih ustanovah, kot so bolnišnice, šole in vrtci, tako
humanitarno prenovila 53.000 kvadratnih metrov zidnih površin, skupaj s podjetji pa zagotovila 550.000 evrov sredstev za
dobrodelne namene. Vsi udeleženci akcije so na slovesnosti prejeli priznanja OZS in kranjske bolnišnice. Posebno priznanje
OZS sta za svoje 15-letno sodelovanje v akciji prejela tudi slikopleskarja Jože Sitar iz Mengša in Milan Pestotnik iz Celja, ki sta
svoje znanje in izkušnje vsa leta kot mentorja prenašala na dijake, ki se učijo za ta poklic.
Predsednica Vlade je ob zaključku poudarila: »Naredili ste veliko delo, delate ga že petnajst let. Prav bi bilo, da bi država lahko
financirala vse, kar bi bilo potrebno v zdravstvu obnoviti, vendar na žalost sredstev ni dovolj, zato so takšne akcije izjemno
pomembne.« Vsem se je nato še zahvalila za povabilo k sodelovanju in jim čestitala za opravljeno dobro delo.
Končni rezultati tekmovalnega dela
V sklopu tekmovalnega dela akcije je strokovna komisija ocenila delo 13 tekmovalnih skupin.
1. mesto: Slikopleskarstvo Mihael Bezjak s.p., Bukovci 173 B, 2281 Markovci, slikopleskarja Mihael Bezjak, Stanko Bezjak;
2. mesto: Dekor Plesk d.o.o., Grabušnik Aleš, Jadranska cesta 35, 2000 Maribor, slikopleskarja Aleš Rožič in Janez Volmeier;
3. mesto: Roškarič Miran s.p., Slikopleskarstvo Andrej, Stantetova ulica 19, 3000 Celje, slikopleskarja Tomaž Roškarič in Senad Mehič.
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Križanka

Nagradna
Križanka

ZA VSAK OBČUTEK,
KI GA IMATE RADI,
OBSTAJA BARVA
JUPOL GOLD.

Z več kot 10.000 barvnimi odtenki JUPOL Gold, ki jih ustvarimo
po vašem občutku, lahko dom obarvate s svojimi najljubšimi
občutki. Uživajte v barvah in barvanju! Z barvami JUPOL Gold
je pot do profesionalnih rezultatov povsem preprosta.

JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

Prva nagrada JUPOL Gold 5 l v izbrani niansi po Barvni karti JUB in valjček JUPOL Gold, druga nagrada 5 l JUPOL Gold v
izbrani niansi po barvni karti JUB, tretja nagrada JUPOL Trend v izbrani niansi.

www.jub.si

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 30.04.2014. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.
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