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Do 25 let garancije na fasadni toplotno izolacijski sistem JUBIZOL
Fasada kot investicija in ne kot strošek

www.jub.eu

Pobarvajte dom v svojem
najljubšem glasbenem stilu.

OD SEDAJ
V NOVI
PODOBI

JUB v svetu

Jelka Slatinšek, vodja trženja

Uvodnik
Z

a nami je še eno dolgo in vroče poletje, no, dolgo ni bilo, vroče pa vsekakor.
Kljub vročini smo za jesen pripravili številne novosti in ugodnosti za naše kupce,
saj je jesen kot nalašč primerna za obnavljanje in prenavljanje naših domov.
JUPOL Classic ponovno nagrajuje, pri nakupu 15-litrske embalaže vam podarimo
dodatni liter barve, hkrati pa lahko sodelujete v veliki SMS nagradni igri, ki smo jo
pripravili ob 140 letnici JUB-a in se potegujete za lepe nagrade.

Otvoritev nove JUB-ove tovarne EPS-a 			
v Srbiji
V

JUB-u smo leta 2012 proizvodnjo premazov in lepil
razširili še na proizvodnjo EPS, ki je del JUB-ovega fasadnega sistema JUBIZOL. Takrat smo na trgu zaznali potrebo po širitvi svoje ponudbe, kar se je izkazalo za odlično
poslovno potezo. Ker pa bi radi svojo ponudbo EPS-a širili
tudi na ostale trge, na katerih smo prisotni, smo se zaradi
visokih stroškov transporta odločili, da bomo s proizvodnjo EPS-a pričeli tudi v naši odvisni družbi v Srbiji in tako
smo 10. septembra 2015 v Šimanovcih svečano odprli to- tudi industrijskim kupcem kot embalažni ovoj za belo tehniko
in druge izdelke.
varno EPS-a.
V Srbiji imamo proizvodnjo že od leta 2004, ki se razlega tik S širitvijo proizvodnje smo pridobili tudi nova delovna mesta,
ob avtocesti Zagreb-Beograd in dobrih 25 kilometrov pred nekaj že sedaj, nekaj še v prihajajočih letih. Predvidevamo, da
bomo ustvarili vsaj 20 novih delovnih mest.
glavnim mestom Srbije.
Vrednost investicije znaša 5,6 milijona eur in s temi sredstvi
smo zgradili proizvodno dvorano in skladišča. Največ sredstev smo namenili novi proizvodni liniji in drugi opremi, ki je
bila v glavnem narejena v Sloveniji. Z novo proizvodnjo in z
naložbo v novo tovarno bo naša odvisna družba JUB d.o.o.
Šimanovci zaokrožila svojo lastno proizvodnjo in postala ponudnik sistemskih fasadnih rešitev, ki bodo na voljo celotni
balkanski regiji in pa tudi širše - torej v Bosni, delu Hrvaške in
Madžarske, Kosovu, Makedoniji ter Črni gori.

Trajnostna gradnja in energetska učinkovitost sta v JUB-u temelji vodili, ki ju zasledujemo v vseh procesih, odražata pa se tudi v naših proizvodih. Tako smo s proizvodnjo EPS-a pričeli tudi v naši odvisni družbi v Srbiji. Svečana otvoritev novega
proizvodnega obrata je potekala v začetku septembra, vrednost investicije pa je
znašala kar 5,6 milijona evrov.

Izdajatelj: JUB d.o.o.
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica: Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Jelka Slatinšek, Staša Marolt Sevšek,
Nevenka Kobal, Polja Novak, Iztok Kamenski,
Katja Kerin Rozman, Simona Sojar,
Ekipa JUBHome, Andrej Grad, Mirijam Uršič, Lea
Ban, Danijel Lisičić, Vojka Kos, Primož Hafner,
Boštjan Janc, Mihael Mlinar, Viljan Klemenčič.
Kreativna zasnova in oblikovanje: Dada Pokorn
Tisk: Tiskarna Januš, 2015
Naklada: 4.500 izvodov

Tovarno je svečano otvoril Aleksandar Kuljaj, direktor podjetja
JUB d.o.o. Šimanovci in Mateja Norčič Štamcar, začasna odpravnica poslov Ambasade Republike Slovenije v Beogradu.
Častna gostja na otvoritvi pa je bila tudi Zorana Mihajlović,
srbska ministrica za gradbeništvo, promet in infrastrukturo.

Računamo, da se bo na tem področju v prihajajočih letih vlagalo več v energetsko bolj učinkovite zgradbe, na kar moramo biti dobro pripravljeni. Proizvedeni EPS pa ne bomo uporabljali samo za področje gradbeništva, prodajali ga bomo

V kolikor še niste povsem prepričani, da je izvedba toplotne izolacije fasade JUBIZOL dejansko investicija v prihodnost, si preberite članek »Fasada kot investicija
in ne kot strošek« ali pa v našem JUB Design Studiu obiščite Energetsko pisarno
JUB-a in Srca Slovenije, ki je odprta vsako drugo sredo med 16. in 18. uro.
In ne pozabite, še vedno zbiramo zadnje prijave za zaključek velike humanitarne
akcije ob 140 letnici JUB-a.
Želimo vam lepo in uspešno jesen.
Vaš JUB Magazin.

Naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28,
Sl-1262 Dol pri Ljubljani
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140 let
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Aktualno

					 Dober glas
seže v deveto vas
Po lanskem nastopu na sejmu Ideal Home Show v Londonu in izredno
uspešnem poslovnem letu, je imel JUB-ov partner JUB Systems UK letos
nastope na vseh treh lokacijah Ideal Home Show 2015: London, Glasgow in
Manchester.

Razstavljene hiše smo znotraj sejemskih zgradb ponovno oblekli v JUBIZOL
fasadne sisteme. Tokrat je šlo za JUBIZOL sisteme, ki so certificirani za montažne
hiše, kajti ekološke organizacije sedaj močno promovirajo toplotno-izolacijske
sisteme za lesene hišice (park homes), ki so zelo priljubljene med prebivalci iz
velemest, ki za vikend radi pobegnejo »v naravo«.
Po uspešnih nastopih na velesejemskih dogodkih JUB Systems UK razstavlja
tudi na manjših razstavah, ki se jih njihov najboljši prodajalec Stuart zelo rad
udeležuje.

Nepovratna sredstva Eko Sklada 		
v letu 2015
Kot že nekaj zadnjih let je tudi letos Eko sklad republike

JUBIZOL EPS F-G0 (λ = 0,032)
13 cm
JUBIZOL SUNSTOP (λ = 0,032)
13 cm
Slovenije objavil razpis za podelitev nepovratne finanč- JUBIZOL MW (λ = 0,035)		
14 cm
ne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih JUBIZOL XPS (λ = 0,037)		
15 cm
virov energije in večje učinkovitosti stavb. Med ukrepi, ki
JUBIZOL EPS F STRONG – S0 PREMIUM (λ = 0,037) 15 cm
so z javnim razpisom subvencionirani, je tudi izvedba
JUBIZOL EPS F STRONG – S0 GRAPHITE (λ = 0,032) 13 cm
toplotne izolacije fasad eno, dvo ali večstanovanjskih
Sprememba v letošnjem letu je tudi pravica do nepovratne
objektov.
finančne spodbude, ki se dodeli za nakup in vgradnjo fasaSkupna višina nepovratnih sredstev predvidenih za iz- dnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer
vedbo toplotne izolacije fasad eno ali dvostanovanjskih lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša lambda
objektov je 14.000.000,00€, večstanovanjskih objektov pa λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sis8.000.000,00€. Kot novost v letošnjem letu je objava jav- tema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ / d ≤
nega poziva nepovratne finančne spodbude občanom za 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v
nove naložbe starejših stanovanjskih stavb, katerih namen je primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih
poleg zmanjšanja rabe energije tudi zmanjšanje prekomer- materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevone onesnaženosti zraka na območju Republike Slovenije, in dnosti (λ).
sicer na področju občin z največjo stopnjo onesnaženosti:
Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Če je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toNovo mesto, Trbovlje in Zagorje. Skupna višina nepovratnih plotno izolacijo, se lahko izvede naložba z dodatno toplosredstev predvidenih za izvedbo toplotne izolacije fasad v tno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne
izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstota namen je 3.000.000,00€.
ječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelino obstojeIzbira fasadnega sistema, ki je prilagojena Eko
če toplotne izolacije (d obstoječe), ki je razvidna iz merilneskladu
ga traku na fotografiji obstoječega stanja. Z dodano novo
Spodaj so prikazane vrste izolacijskih plošč in potrebna de- izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s
belina za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko katero se zagotovi zahtevano razmerje λ /d ≤ 0,250 W/m2K:
sklada za leto 2015:

A – toplotna izolacija fasade
JUBIZOL EPS F – W0 (λ = 0,039)
JUBIZOL EPS 037 – W0 (λ = 0,037)
JUBIZOL EPS 035 – W0 (λ = 0,035)

16 cm
15 cm
14 cm

Ali pa si pomagamo s spodnjo tabelo.

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
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EUROTHERM EPS 100 (λ = 0,036)
EUROTHERM EPS 150 (λ = 0,036)
EUROTHERM EPS 200 (λ = 0,033)

24 cm
24 cm
22 cm

140 let
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Aktualno

Jesenski dogodki v
JUB Design Studiu
Z

jesenskimi meseci bomo ponovno odprli vrata predavalnice za obiskovalce v JUB Design Studiu.
V naših prostorih tudi v letu 2015 deluje Energetska pisarna JUB-a in Srca
Slovenije, ki je odprta vsako drugo sredo med 16. in 18. uro. Vsi, ki boste obnavljali
svoje bivanjske objekte, lahko pridobite vrsto koristnih in brezplačnih nasvetov
o načinih energijsko varčne gradnje in kakovostne prenove objektov. Izvedeli
boste, kateri gradbeni materiali so primerni za gradnjo energijsko varčnih hiš,
kako izolirati objekte ali namestiti okna, izbrati primerno toplotno črpalko
ali kako pridobiti subvencije EKO sklada. V dodatno podporo in pomoč vam
bodo še predavanja ter izobraževanja, na voljo pa vam bodo tudi individualna
posvetovanja z našimi strokovnjaki.

Zmagovalno na oglaševalskem festivalu
SOF
Na letošnjem 24. Slovenskem oglaševalskem festivalu smo v sodelovanju z agencijo Grey prejeli dve zlati nagradi v

kategorijah zunanje oglaševanje in radijski oglasi, oboje za naš JUPOL Gold. Z oglasoma smo več kot uspešno podprli
marketinško kampanjo pri lansiranju nove formule barve JUPOL Gold.

BARVA PIVA,
S KATERIM
SMO NAZDRAVILI
ZMAGOVITEMU GOLU!

Aktualne vsebine predavanj so objavljene na www.jub.si.
Mesec

SEPTEMBER

OKTOBER

Aktivnost

Tematika

Datum in ura:

Predavanje

Barvni trendi pri fasadah
Svetovanje za stranke

17.9. 2015 ob 16:00
17.9. 2015 ob 17:00

Stranke dobijo 1 brezplačno študijo za svoj objekt

Predavanje:
Energetska
pisarna

Ogrevanje in strojne inštalacije
Svetovanje za stranke

Energetsko svetovanje s Simonom Brlekom

23.9. 2015 ob 16:00
23.9. 2015 ob 17:00

Predavanje

Novi Barvni trendi 2015 preko nove Barvne karteexterier - Svetovanje za stranke

1.10. 2015 ob 16:00
1.10. 2015 ob 17:00

Predavanje:
Energetska
pisarna

Kako z novo fasado prihraniti pri stroških ogrevanja?
Svetovanje za stranke

7.10. 2015 ob 16:00
7.10. 2015 ob 17:00

Mala šola pleskanja

15.10. 2015 ob 16:00

Delavnica

Kupon za interier 10 % gratis

Predavanje:
Energetska
pisarna

Zrakotesnost in prezračevanje
Svetovanje za stranke

Energetsko svetovanje s Simonom Brlekom

Delavnica

NOVEMBER

Predavanje:
Energetska
pisarna

4.11. 2015 ob 16:00

Kaj morate vedeti, ko se odločate o nakupu fasade
Svetovanje za stranke

4.11. 2015 ob 16:00
4.11. 2015 ob 17:00

Gradnja energijsko učinkovitih objektov
Svetovanje za stranke

18.11. 2015 ob 16:00
18.11. 2015 ob 17:00

Svetovanje za stranke

2.12. 2015 ob 16:00

Ustvarjalna delavnica za vrtce

3.12. 2015 ob 10:00

Svetovanje za stranke

16.12. 2015 ob 16:00

Energetsko svetovanje s Simonom Brlekom

Energetska
pisarna
DECEMBER

Ustvarjalna delavnica za vrtce

Izvedba delavnice (vrtci, osnovne šole)

Predavanje:
Energetska
pisarna

Delavnica

Izvedba delavnice (vrtci, osnovne šole)

Energetska
pisarna
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21.10. 2015 ob 16:00
21.10. 2015 ob 17:00
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IN KAKŠNE BARVE SO VAŠI OBČUTKI?

JUPOL GOLD.

Uživajte v barvah in barvanju z več kot 10.000 barvnimi odtenki, ustvarjenimi
po vašem občutku. Pot do profesionalnih rezultatov je tako preprosta.

BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

www.jub.si
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JUPOL že osmič zapored najbolj zaupanja
vredna blagovna znamka
V raziskavi Trusted Brand 2015, ki v Sloveniji poteka že
deveto leto, je 8013 naključno izbranih slovenskih naročnikov revije Reader's Digest izbralo zaupanja najbolj vredne blagovne znamke v skupno 32 kategorijah.

Naša blagovna znamka JUPOL je že osmič zapored zmagala
v kategoriji barv za dom in ostaja najbolj zaupanja vredna
barva v Sloveniji. Družina notranjih barv JUPOL vključuje pestro paleto kakovostnih in uporabniku prijaznih barv, ki jih
JUB proizvaja doma in uspešno trži tudi drugod po Evropi.
Vse barve so zdravju in okolju prijazne ter izdelane na vodni
osnovi, tako da so obenem enostavne za uporabo in vzdrževanje. Najbolj prepoznaven pri nas je JUPOL Classic, ki mu
slovenski kupci zaupajo že od leta 1969, ime JUPOL pa so
že v sedemdesetih letih privzeli tudi kot generično ime za
notranjo zidno barvo.

140 let
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Aktualno

V

JUB-ov natečaj za najboljšo
risbico Bojana v programu
Ekošola

letošnjem letu v JUB-u praznujemo okrogel in častitljiv jubilej - 140. let
obstoja, zato smo to pomembno obletnico obeležili tudi s posebnimi ilustracijami na embalaži notranje barve JUPOL Junior, namenjene dekorativni
obdelavi sten v otroških sobah, igralnicah in učilnicah.
Vsako vedro barve JUPOL Junior, ki je na voljo v šestih privlačnih, že pripravljenih
barvnih odtenkih, bodo sedaj krasile zmagovalne risbice maskote Bojana, ki so
jih do letošnjega januarja ustvarili otroci in šolarji, vključeni v program Ekošola.
V program Ekošola se s svojimi barvami iz družine JUPOL uspešno vključujemo
že drugo leto zapored. Za letošnje šolsko leto 2014/2015 smo razpisali poseben
natečaj, v katerem so malčki in šolarji ustvarjali risbice Bojana, ki je maskota za
barve JUPOL Junior. V natečaju je sodelovalo 59 ustanov s skupno 164 prijavljenimi izdelki. Komisija je med prispelimi umetninami izbrala šest zmagovalnih, ki
bodo krasile embalažo barve JUPOL Junior s šestimi različnimi odtenki.
V šestih kategorijah so zmagovalne risbice narisali: Lara Bevk, Vrtec Apače (kategorija vrtci), Ema Por iz OŠ Vide Pregarc, Neža Musar iz OŠ Milana Majcna Šentjanž in Urška Bašelj iz OŠ Starše (v kategoriji osnovne šole, prva, druga in tretja
triada), Anastasiya Tsiarenia, Biotehniška šola Maribor (kategorija srednje šole) in
Blaž Penko, CEUV Strunjan (posebna kategorija). Prve tri nagrajene ustanove v
posameznih kategorijah smo razveselili z barvami iz družine JUPOL, za zmagovalne ustanove pa smo organizirali še posebne ustvarjalne delavnice pod skrbnim nadzorom maskote Bojana.

Glasba in barve 							
združeni v novi embalaži JUPOL Trend
Barvo JUPOL Trend smo letos ovili v štiri glasbene stile

- Rock, Pop, Classical in Jazz, kar dokazuje, da nam tako
barve kot glasba dajejo navdih in domišljijo za ustvarjanje prijetnega domačega ambienta.
Promocijo nove embalaže smo pospremili z organiziranjem
koncertov Pihalnega orkestra Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje v Merkurjevih centrih v ljubljanskem BTC-ju in v
Vižmarjih. Organizirali pa smo tudi promocije na prodajnih
mestih, kjer so lahko kupci s sodelovanjem v nagradni igri
dobili karte za enega izmed glasbenih koncertov.

Aktualne promocije 						
na naših prodajnih mestih
S

promocijami na prodajnih mestih prihajamo v neposreden stik s kupci, zato temu segmentu posvečamo posebno pozornost.
Izdelek, ki je predmet promocij, kupcem predstavimo osebno, se o njem s kupcem pogovorimo in jim ponudimo možnost preizkušanja izdelka, kar bistveno olajša nakupno odločitev. Slednje se je izkazalo tudi pri promocijah notranjih
zidnih barv, ki smo jih v JUB-u v letošnjem letu, na različnih
prodajnih mestih, organizirali več kot 100.

Zbiramo zadnje prijave za zaključek velike
humanitarne akcije
V družbi JUB in v zavodu Anina zvezdica še vedno zbi-

ramo predloge naših kupcev in vse zainteresirane javnosti, kdo vse naj bi bil še deležen materialne pomoči.
Kdor koli lahko predlaga družino ali javni objekt, seznam prejemnikov v zadnji fazi humanitarne akcije pa
bo znan konec meseca oktobra.
Obrazec s prijavo vašega kandidata lahko izpolnite in oddate na spletni strani www.jub.si ali pa prijavo pošljete
na e-naslov zavoda Anina zvezdica jub@aninazvezdica.si.
8
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Prijavne lističe boste našli tudi v nekaterih specializiranih
trgovskih centrih na prodajnih policah z JUB-ovimi izdelki.
Te lahko izpolnjene pošljete po pošti na naslov JUB d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani- s pripisom »Anina zvezdica«. Prejemnike JUB-ove donacije bodo po končnem izboru obvestili iz zavoda Anina zvezdica.
Več podrobnosti o prijavah in načinu izbora prejemnikov
najdete na spletnih naslovih www.aninazvezdica.si in
www.jub.si.

140 let
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Za nagrado pa kar
JUBIZOL fasada
Ženska I. (zavistno): »Lej jo, sosedo ... Ma novo obleko, veš ...«
Ženska II. (zavistno): »Ko bi ji vsaj kak cegu ven padu!« (razočarano): »Ampak
vem, da ji ne bo, ker ima JUBIZOL fasado!«
Moški: »Fasadni sistemi JUBIZOL! VSE hiše bodo zavidale vaši!«
Ženska: »Do 25 let garancije in kar do 40 odstotkov prihranka energije!«
Moški: »Vsaka hiša si zasluži JUBIZOL fasadni sistem!«
Moški: »JUB z vami že 140 let.«

T

akole je zvenel eden od oglasov, s katerimi smo poskrbeli za promocijo
fasadnih sistemov JUBIZOL na najbolj poslušanem komercialnem radiu v
Sloveniji.
Da bi k sodelovanju pritegnili tudi poslušalce, smo organizirali še veliko nagradno igro, v kateri smo podarili novo JUBIZOL fasado. Odziv poslušalcev je bil
odličen! Vsak dan so pošiljali fotografije in v programu delili nove zgodbe, zakaj
si ravno njihova hiša zasluži nov JUBIZOL fasadni sistem. Nekatere pripovedi so
bile vesele, druge žalostne in ganljive. Zmagovalka, Simona Kralj iz Šmartnega
pri Litiji, se je nagrade iskreno razveselila, saj z družino živijo le v eni sobi pri
moževih starših, edini dohodek v družini pa namenjajo gradnji hiške, kjer bodo
končno »na svojem«.

Uspešna predstavitev 			
na sejmu Dom
Tudi letos se je JUB že tradicionalno udeležil sejma Dom

barve povezujejo z določenimi pojmi kot so svoboda, ljubezen, veselje, lepota… Tako so se lahko tudi letos obiskovalci
2015 na Gospodarskem razstavišču. Sejem je potekal od aktivno vključili v dogajanje na sejmu. Na ogled je bilo tudi
10. do 15. marca 2015.
veliko filmov, ki so praktično prikazovali prednosti JUB izdelkov.
Sejemski prostor je bil postavljen v osrednjem prostoru
dvorane Fontana. Na sejmu smo se osredotočili na predsta- Prijazne hostese in strokovni sodelavci na sejmu so poskrvitev dveh glavnih sklopov; notranje barve skozi katere smo beli za prijetno vzdušje in svetovanje. Obiskovalce je razveprikazali zvezdo leta 2015; novo JUB-ovo barvno karto JUB seljevala maskota Bojan, ki je delil čokolade in se fotografiral
Favourite Feelings in zunanji program s poudarkom na sis- z najmlajšimi. Tako je bil tudi sejem Dom 2015 zanimivo dotemih JUBIZOL. Posebno izpostavitev na sejmu je doživela živetje za vso družino.
tudi letos prenovljena embalaža naših izdelkov JUPOL Trend
in celotne linije JUBIZOL.
Ob 140 letnici JUB-a smo skozi slike preteklosti pripeljali obiskovalce v sedanjost. Ob časovnici JUB, na kateri so prikazani vsi večji mejniki v razvoju podjetja, so vsi obiskovalci
lahko spoznali bogato in pestro zgodovino podjetja.
Obisk sejma je bil za številne obiskovalce izjemno zanimiv,
saj so se sprehodili skozi labirint in na koncu zapisali katere

Nagrajenka pa ni dobila le materiala za novo fasado, poiskali smo tudi naj »facaderja«, mojstra med fasaderji, da bo hiško oblekel v topel in energetsko varčen
fasadni sistem. Naj »facader« je postal Andrej Pohlin, ki bo dom Simone in njene
družine že jeseni oblekel v enega od fasadnih sistemov JUBIZOL, za katere JUB
ob dolgoletni tradiciji zagotavlja do 25 let garancije.

Interdisciplinarna delavnica
s Fakulteto za dizajn
Interdisciplinarna delavnica, ki je v organizaciji Tehnološko raziskovalnega

centra JUB potekala maja 2015, je bila namenjena študentom Notranje opreme Fakultete za dizajn. Osnovna ideja delavnice je bila povezovanje študentov znotraj študijskega procesa z industrijo na konkretnem projektu.
Študenti fakultete so s pomočjo mag. Iztoka Kamenskega, Aleša Koprivca, doc.
dr. Tomaža Novljana in doc. Mojce Perše, vodje in koordinatorice delavnice iskali
nove barvne koncepte, eksperimentirali z JUB-ovimi premazi in materiali, iskali
nove dekorativne tehnike, barvne teksture, reliefe z novimi orodji. Poleg tega so
se študenti seznanili s pomenom barve in uporabo premazov v prostoru, z njihovim vplivom na človeka in na prostor ter različne dekorativne tehnike in delo
z njimi. Končni izdelki so bili razstavljeni na Fakulteti za dizajn.
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Aktualno

Tradicionalni piknik z novimi nogometnimi
prvaki in žensko nogometno ekipo Jevnica

Velika SMS nagradna igra
ob 140-letnici JUB-a
nagradna

igra_zgornja

etiketa_SLO_2015_curves.indd

Ker letos praznujemo 140 let, je tudi piknik zaznamovala številka 140. Zato sta brhki hostesi med udeležence razdelili 140
nagrad. Da pa goste vseeno ne bi samo razvajali, smo na Korant pripeljali žensko nogometno ekipo Jevnica, v kateri so
tudi članice nogometne reprezentance. V VIP tekmi sicer niso uspele zmagati, so se pa borile kot levi. Zabavni program
sta letos obogatila voditelja popoldanskega programa na Radiu 1, Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič, ki smo se jima od srca
nasmejali.

»Pošlji SMS in
sodeluj«

1

14.7.2015

Zmagovalci rednega športnega programa so bili letos

14:17:38

1. Ekipa Pleskarstvo HIP

JUB kemična industrija, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani | Član Skupine JUB - Fotografije so simbolične.

SMS

Junij je mesec, ki ga že tradicionalno zaznamuje popoldansko druženje z našimi poslovnimi partnerji.

2. Ekipa Dolenjska

3. Ekipa Soboslikarstvo fasaderstvo
štukaterstvo Daniel Nedelko s.p.

Velika SMS nagradna igra 						
ob 140-letnici JUB-a
Pripravili smo veliko SMS nagradno igro, ki bo v času od 1. 9. do 15. 10. 2015 potekala pri vseh bolje založenih trgovcih z barvami in gradbenim materialom. Sodelujte tudi vi in se z nakupom velikega vedra barve JUPOL Classic potegujte za privlačne nagrade. Ne spreglejte, da vam JUB pri nakupu 15-litrske embalaže podari še dodatni liter barve.

Glavne nagrade: skuter, plačilo računa za
kartico Diners Club v višini 1.000 EUR, iPad
... in 140 praktičnih nagrad.

Praktične nagrade bomo žrebali vsak teden in jih skupaj podelili 140, s pravilno oddano kodo pa boste na velikem finalnem žrebanju 20. 10. 2015 morda tudi vi postali dobitnik ene od treh glavnih nagrad: skuterja, plačila računa za kartico
Diners Club v višini 1.000 EUR in iPad tablice.
Kako lahko sodelujete? Na vsakem 15-litrskem vedru barve JUPOL Classic boste kupci našli nalepko, pod katero se skriva
vaša koda. Odlepite jo in nam številko pošljite prek SMS sporočila z besedo JUB presledek KODA na 3131. Vsaka pravilno
poslana koda vam v tedenskem žrebanju lahko prinese praktično nagrado, hkrati pa je tudi vstopnica za sodelovanje v
velikem finalnem žrebanju. Več o pogojih JUB-ove SMS nagradne igre podrobno preberite na www.jub.si.

Nagradna igra traja od 1. 9. do 15. 10. 2015 pri vseh bolje založenih trgovcih
z barvami in gradbenim materialom. Več informacij na www.jub.si
JUPOL Classic_sms nagradna igra_plakat B2_500x 707 mm_SLO_2015 dd1.indd 1

10.8.2015 12:40:40
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V JUB-u verjamemo v kvaliteto in zanesljivost svojih izdelkov, v trajnostno

Novosti 2015

Do 25 let garancije na fasadni
toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL

JUBIZOL Finish Summer Additive in JUBIZOL
Finish Winter Additive
Ker se sezona fasaderskih del spomladi začenja vedno bolj zgodaj, neprekinjeno poteka čez vroče poletje in se

gradnjo in energetsko učinkovitost, zato lahko brez zadržkov svojim kupcem
ponudimo tudi do 25 letno garancijo na toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL.

pogosto zavleče pozno v jesen, smo v JUB-u ponudili rešitev, ki izvajalcem omogoča in olajša vgradnjo dekorativnih
ometov v "mejnih" razmerah.

S tem zagotavljamo polno tehnično varnost sistema in osnovne funkcionalne
lastnosti, kot so: toplotna izolativnost, sprijemna trdnost, vodoodbojnost. Da garancijska izjava ni le list papirja s praznimi obljubami nam zagotavlja že podatek,
da smo na trgu prisotni kar 140 let in nameravamo tu tudi ostati. Prav ta tradicionalno pošten odnos JUB-a do svojih kupcev, je največja garancija, da bo kupec
pri nakupu JUBIZOL fasadnega sistema izničil svoje finančno tveganje in maksimiziral zadovoljstvo. Medtem, ko pri nakupu nove JUBIZOL fasade investitor že
nemudoma začne uživati prednosti ugodja bivanja, pa se investicija na račun
prihranka pri ogrevanju in hlajenju, ki lahko znaša kar 40 %, povrne šele v daljšem
časovnem obdobju. Da bo torej nakup varen in brezskrben, na JUBIZOL fasadne
sisteme nudimo do 25 let garancije, nenehno izobražujemo izvajalce in zagotavljamo strokovno izvedbo ter tudi kasneje skrbimo da so naši kupci obveščeni,
kdaj je čas za prebarvanje fasade, da bo le ta pravilno vzdrževana in imela dolgo
življenjsko dobo. Izredno pomembno je, da se odločimo za preverjen fasadni
sistem proizvajalca s tradicijo, ki nam z uradno izdano garancijsko izjavo jamči za
kvaliteto in trajnost svojega izdelka, ter je sposoben za tem tudi stati.

Izvajalci, so do sedaj bili primorani čakati in "loviti" primerne naravne pogoje, ki bi jim dopustili izvedbo vgradnje zaključnega ometa. Pomembno je bilo, da temperatura in relativna vlažnost zraka nista ne previsoki ne prenizki, kar je posledično
pomenilo izgubo časa, zamujanje rokov, slabo učinkovitost in v najslabšem primeru slabo izvedbo ter dodatne stroške.
Oba aditiva ne vplivata na spremembo nianse ometa, v skrajnih pogojih izvajalcu olajšata delo in predvsem zmanjšujeta
možnost pojava napak na zadnjem in najbolj vidnem sloju fasadnega sistema
JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE v plastenki 0,5l v celoti
dodamo v 25 kg ometa JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S
1.5. in s tem pospešimo utrjevanje ometa. Pripravljen omet
vgrajujemo pri temperaturah +1 do +15°C ter pri povišani
relativni zračni vlagi do 95 %.
JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE v vedru 1,25kg v celoti
dodamo v vse JUBIZOL akrilne in silikonske omete, ter s tem
podaljšamo obdelovalni čas pri poletnih ekstremnih pogojih. Uporabo aditiva priporočamo v vetrovnem vremenu in
pri temperaturah od 25 do 35°C.

Imate težave z vgradnjo fasade
v poletnih mesecih?

SUMMER

JUBIZOL Finish summer additive

JUBIZOL EPS F G0 SunStop
P

lošča iz ekspandiranega polistirena z dodatkom grafita združuje vse najboljše lastnosti belih in grafitnih EPS izolacijskih plošč.
Poleg nizke toplotne prevodnosti (λ = 0,032) ima na površino nanesen bel premaz, ki onemogoča prekomerno segrevanje plošče med samo vgradnjo, kar
posledično preprečuje nastanek raznih deformacij kot je krivljenje, vihanje, celo
odstopanje plošč. Kljub premazu se površina normalno brusi in obdeluje. Plošča
je odlična rešitev, ko je objekt med vgradnjo izpostavljen osončenju in višjim
temperaturam, poleg tega pa izredno primerna za izolacijo ter doizolacijo objektov, kjer bi želeli imeti čim boljšo izolacijo pri vgradnji čim tanjše EPS plošče, saj
je za enak energetski učinek kot pri plošči iz belega stiropora JUBIZOL EPS F G0
SunStop lahko za 20 % tanjša.
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Barvna karta »JUB favourite feelings«

1. Podaljša odprti čas ometov pri ekstremnih pogojih.
2. Uporabo priporočamo v vetrovnem vremenu in pri temperaturah
od 25 do 35°C.

Nova barvna karta je že na trgu in verjamemo, da svež nabor odtenkov in sama zasnova barvne karte kupcem pomaga
3. Ne vpliva na izgled ometa.

pri izbiri odtenka. Naj vas spomnimo, da smo v predhodni številki JUB Magazina že podrobneje pisali o njej – kako jo beAkcija poteka v vseh bolje založenih trgovinah z gradbenim materialom od 1. 7. do 31. 8. 2015.
remo in kaj določene oznake pomenijo. Vse niansirne postaje (Jumix centri) pa so prejele obširnejše informacije o barvni
karti v posebnem priročniku za mešalnice. Če ga niste prejeli, se obrnite na naše prodajne predstavnike. Želimo vam, da
jih zmešate veliko … odtenkov, seveda.
Letak Od problema do rešitve_A4_JUBIZOL SUMMER ADDITIVE_SLO_2015_brez akcije.indd 1

10.7.2015 8:08:16

140 let

15

Novosti 2015

N°05
N°15

JUBIN emajl
tudi za večja dela

N°25

Železo, jeklo in druge kovine so nepogrešljiv material v gradbeništvu, saj s

N°35
N°45
N°55

Bela ni edina!
				
Izberite svoj odtenek z Dipi Super color.

svojimi lastnostmi zagotavljajo večjo varnost, na drugi strani pa povečujejo
arhitekturno kreativnost.
Kovinske konstrukcije bogatijo naš življenjski prostor, vendar pa v naravi zaradi atmosferskih obremenitev relativno hitro izgubijo uporabno vrednost, če
površine niso ustrezno zaščitene. Za manj obremenjene površine, kot so deli
stanovanjskih stavb (ograje, okna, okovja), manjše športne dvorane/skladiščne
konstrukcije ipd., smo v JUB-u pripravili sistem za protikorozijsko zaščito površine na alkidni osnovi, in sicer:
•
enokomponentni alkidni JUBIN emajl lak beli v embalaži 20 kg in
•
enokomponentni alkidni temeljni premaz v sivi in oksidno rdeči barvi JUBIN
temeljna barva za kovino v embalaži 25 kg.
Dolgotrajna zaščita kovine pred propadanjem je povezana z dobro pripravo površine in pravilnim nanosom premazov.
Za zaščito novih železnih/jeklenih površin priporočamo:
•

N°75

priprava podlage: rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče z
NITRO redčilom;
sistem zaščite za zunanje površine: 2x nanos temeljne barve in 2x nanos
emajl laka;
sistem zaščite za notranje površine: 1x nanos temeljne barve in 2x nanos
emajl laka.

•
•

N°85
N°95

DIPI Super color - prenovljena ponudba za domače mojstre

Z

a tiste kupce, ki radi ustvarjajo »barve« doma, smo letos prenovili tudi ponudbo DIPI niansirnih sredstev. Prenovljena generacija niansirnega sredstva DIPI se predstavlja v novih atraktivnih plastenkah.

Za obnovo konstrukcij priporočamo:
•

priprava podlage: nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane odstranimo;
•
sistem zaščite: najpogosteje zadošča že po en nanos temeljnega premaza
in dva nanosa emajla,
JUBIN emajl lak in JUBIN temeljna barva sta ob dobri pripravi površine garancija
za kvalitetno zaščito manj obremenjenih železnih/jeklenih površin. Več informacij o razpoložljivosti premazov dobite pri našem prodajnem osebju.
Niansirno sredstvo je močnejše in omogoča doseganje višje jakosti končnega odtenka z enako vsebino sredstva. Ponudba je razširjena s štirimi novimi privlačnimi odtenki: koralno rdeča 20, ciklama 30, bela kava 50, pistacija 70.

N°20

Prednosti:
•
višja koncentracija niansirnega sredstva;
•
novi privlačnejši odtenki v pomlajeni plastenki za doseganje trendovskih tonov tudi doma.

N°30
N°50
N°70
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JUPOL Thermo - od problema do rešitve
Poznate tisti neprijeten občutek mraza, ko se naslonite na zid?
V JUB-u smo razvili Thermo sistem, ki daje občutek topline in zagotavlja tudi prihranke energije. Barva JUPOL Thermo in
izravnalna masa JUBOLIN Thermo vsebujeta posebna votla polnila, ki znižujejo toplotno prevodnost. Takšna polnila imajo
večje izolativne lastnosti, istočasno pa znižajo maso premaza. Sistem Thermo je zato primeren za prostore, kjer se veliko
zadržujemo in želimo imeti občutek topline ob dotiku z zidno površino. Predvsem priporočamo za zidne površine obrnjene proti severu, za zidne površine brez izolacije, v primeru toplotnih mostov, otroške sobe...

v
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Glavne lastnosti sistema THERMO*:
•
•
•
•
•

zagotavlja prihranke pri ogrevanju zaradi izolativnih lastnosti do 2 EUR/m2 fasadne površine na leto**;
daje občutek toplote;
primeren za premostitev manjših toplotnih mostov;
zmanjšuje možnost nastanka kondenzacije vlage;
enostaven za nanos.

* Sistem THERMO: 2x JUBOLIN Thermo + 2x JUPOL Thermo.
** Ogrevanje s kurilnim oljem (cena v letu 2015); velja za betonske stene.

140 let
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P OTE M

PREJ

Iščete barvo, ki jo lahko večkrat očistite?
Rešitev v 3 korakih:

PR

EJ

2. Ko se površine posušijo jih premažemo z
Algicidom (Algicid : voda = 1 : 5)
3. Po 8 do 12 urah, ko so površine popolnoma
suhe pričnemo s pleskanjem

Od problema do rešitve_tabla_500 x 700_SLO_2014.indd 1

POTEM

1. Z mokro krpo dobro obrišemo okužene površine

23.9.2014 10:40:59

P OTE M

Imate težave s prekrivnostjo madežev na zidnih površinah?

TRI GLAVNE LASTNOSTI:
t
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*Pogoji garancije so navedeni v Garancijski izjavi.
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(barvni odtenki po barvni karti JUB - pastelni odtenki)
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2. Blokada madeža in zaključni sloj: 2x - 3x JUPOL Block
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3. 5 let garancije na nespremenljive lastnosti
barvnega filma.*

was

Pa

1. Utrjevanje manj kvalitetnih podlag (po potrebi) 1x JUPOL
Gold ali 1 x JUKOLprimer (JUKOLprimer : voda = 1 : 1)
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•
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2. Barva SUPER ODPORNA NA MADEŽE
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Rešitev v 3 korakih:

ra
lj p

a

1. 10-KRAT VEČJA PRALNOST glede na
običajne notranje zidne barve

Bo

in

PREJ

Od problema do rešitve

Imate težavo z algami in zidno plesnijo na notranjih površinah?

A/
GUARA

3. V kolikor želite bolj intenziven odtenek, priporočamo dodaten
zaključni premaz z barvo JUPOL Gold ali JUPOL Brilliant
Od problema do rešitve_tabla_500 x 700_SLO_2014.indd 3
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Vabilu k prostovoljni akciji se je odzvalo kar nekaj Jubovcev iz različnih

oddelkov. Izkazalo se je, da kovačeva kobila ni vedno bosa, saj se vsi odlično znašli z valjčkom rokah. In tako so prostovoljci v prvem nadstropju Hiše
hospic z novimi barvami osvežili šest sob s pripadajočimi kopalnicami ter
hodnik. Zakaj so se zaposleni odločili za pomoč, pa si lahko preberete v nadaljevanju.
Blaženka Mali: "V današnji akciji tu v Hiši hospica sodelujem zato, ker gre za humanitarni projekt in ker želim osebno prispevati k nečemu dobremu, hkrati pa dejavnost, ki
jo tu opravljajo, osebno zelo podpiram. Letošnja JUB-ova velika humanitarna akcija
se mi zdi res enkratna!"

Zaposleni navdihujejo

Jubovci pomagali prepleskati
Hišo hospic

Ko čopič 							
zamenja valjček
Jubovci so člani Likovne sekcije KD Dol pri Ljubljani, ki
vsako leto razstavlja v Erbergovih paviljonih graščine Dol.

In vsako leto sodelujejo tudi Jubovci Vojka Kos, Jure Moder
in Igor Marolt. Namesto besed pa naj spregovorijo slike.

Tomaž Skubi: "Saj veste - dobro se z dobrim vrača. Staramo se tudi mi, nikoli ne veš, če
boš morda kdaj v taki situaciji, ko boš to potreboval tudi sam. Ideja za tako praznovanje JUB-ove 140-letnice je odlična, vsi v JUB-u jo podpiramo. Res, kapo dol!"
Domen Čobal: "V Hišo hospica sem danes prišel, ker rad pomagam. Solidarnost je
osnovna človekova vrlina, ki nas dela humane. Že JUB-ovih 140 let je častitljivih, in če
imaš možnost, da nekaj dobrega narediš, je to potem res prava stvar."
Roman Smrkolj: "Če lahko s svojim delom komu pripomorem, rad pomagam vsem
tistim, ki so v stiski. In v ponos mi je, da delam v taki firmi, kot je JUB, ki bo leto ob
svojem jubileju obeležil s kar 140 donacijami. Same pohvale!"
V Sloveniji smo z materiali pomagali Hospicu, CUDV Črna na Koroškem, Dnevnemu centru aktivnosti za starejše iz Maribora, Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami iz Kamnika, Kriznemu centru za mlade iz Fužin, Waldorfski šoli
Primorska in pa tudi družini iz občine Dobje pri Planini. Pleskanja sten in stropov
ljubljanskega Hospica se je lotilo 25 prostovoljcev, med njimi 15 Jubovcev. Podarili smo jim takšno količino barve, ki bo zadoščala za prenovo celotnega objekta.

Jubovci na 							
Kolesarskem maratonu češenj
Letos smo se Jubovci v sklopu programa promocije

počakala do cilja in zobe pokazala pred nalaganjem kolesa
v kombi. Zahvala gre izredni spremljevalni ekipi, ki nas je na
zdravja udeležili Kolesarskega maratona češenj.
cilju pričakala z mrzlimi regeneracijsko-hidracijskimi napitki
Po uradni statistiki so bili JUPOL Gold Team 10. najštevilč- in nas iz dežele češenj varno vrnila v realnost.
nejša ekipa (10 prijavljenih in eden inkognito). Vsi so kljub
neznosni vročini in nebu brez oblačka uspešno prekolesarili
108 km do cilja v Brdih. Jutranje darovanje kolesarskim bogovom je obrodilo sadove, saj je edina predrta pnevmatika
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JUB-ove reference

Žena in mož skupaj v
dobrem in v gradbeništvu
Podjetje Top gradnje d.o.o. je nastalo leta 2004, ko sta se Safet Topalović in

njegova boljša polovica odločila za samostojno pot. Najprej kot samostojna
podjetnika s štirimi zaposlenimi, nato so prerastli v d.o.o.

Ker razmišljajo dolgoročno, delajo na tem, da jih ljudje prepoznajo po kvaliteti, sprejemljivih cenah, korektnem odnosu do strank in zaposlenih. Samo tak način dela je ključ do
uspeha. Zadnjih nekaj let se Top gradnje d.o.o. ukvarjajo
skoraj izključno z energetskimi sanacijami večstanovanjskih
stavb in individualnih hiš. Zdaj so postali že pravi strokovnjaki in pri tem jim je v veliko pomoč JUB, saj predvsem na
področju energetskih sanacij toplotnega ovoja večstanovanjskih stavb in stanovanjskih hiš sodelujemo že kar nekaj
let. Naše sodelovanje poteka v duhu korektnosti, odzivnosti,
dobri tehnični podpori, odlični kvaliteti materialov, profesionalnosti in cenovni konkurenčnosti na trgu.

V začetku so se ukvarjali z zaključnimi deli v gradbeništvu, strojnimi ometi, sanacijami in strojnimi ometi. Z leti so pridobivali izkušnje, gradili na kakovosti ter
prepoznavnosti, pridobivali več poslov in zaposlovali vse več ljudi. Leta 2009 so
se preoblikovali v Top gradnje d.o.o. in podjetje danes zaposluje 25 delavcev, v
glavnem zidarjev-fasaderjev z dolgoletnimi izkušnjami.
Sčasoma so se začeli ukvarjati pretežno s fasaderskimi deli, ki zdaj predstavljajo
80 % dejavnosti. Poleg tega se ukvarjajo s strojnimi ometi, novogradnjami ter
zaključnimi deli v gradbeništvu. Sledijo vsem novostim predvsem na področju
fasaderskih del ter redno izobražujejo svoje zaposlene. Večino sredstev vlagajo v
nove stroje in opremo, da so čim bolj konkurenčni.
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Barve spremenijo dom

Vsi odtenki vaših najljubših
občutkov – drugi del
Življenje je pisan vrtiljak občutkov, a le za tiste, ki nam vzamejo dih, si želi-

Odtenki širnih prostranstev modrega neba.

Prosojni turkizni odtenki lesketanja časti.

Življenjska moč v zelenem.

Olivni odtenki skozi gozd prosevajoče svetlobe.

mo, da bi trajali v neskončnost.

To so občutki, ko v sebi čutimo popolno ravnovesje in mir; občutki, ki v nas
budijo stremljenje po več. In postanejo vodilo. Tisto, kar daje pravi pomen in
vrednost življenju. Temelj.
Letošnji Barvni trendi predstavljajo osnovo. Navdih namreč iščejo v odtenkih
naše nove barvne karte JUB FAVOURITE FEELINGS in v občutkih, ki dajejo življenju tisto pravo vrednost.
V septembrski številki JUB Magazina vam predstavljamo preostalih sedem trendov: WISDOM, FREEDOM, HONOUR, VITALITY, FAITH, JOY in PASSION. Naj tudi
vam prinesejo čim več lepih trenutkov.

Poletna paleta globin modrosti.
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Kako se celostno
lotiti fasade

Fasada ni le barva ometa

tenzivnih, kontrastnih barv v okolje, ki ima v svoji zgodovini
Za cokel je občasna izbira dekorativni kamen v najrazličnej- pastelne tone, je absolutno nezaželeno. Za lokacije kot je Piših barvah, večinoma pa je odločitev še vedno Kulirplast. ran pa so močnejše barve dopustne in celo nemoteče, tam
Če bo vaš izbrani material Kulirplast se je smiselno najprej se takšne barve lepo vključujejo v prostor.
odločiti za nianso fasade, šele nato se izbere barvo Kulir- Arhitektura
plasta. Če pa bo vaš cokel krasil kamen, in sicer ga imate že
Sama arhitektura objekta ima absolutno največji vpliv na
izbranega, je skoraj obvezno, da kamen prinesete s seboj v
izbor barv. Pri izboru barv govorimo ne samo o barvnem

Pravkar ste parkirali pred vašo novozgrajeno hišo, ki je že odeta v toplotno
izolacijo, sedaj pa fasaderji že vlečejo lepilno malto. Prav kmalu vas bodo
vprašali, kakšne barve bo zaključni sloj. Vi pa ste še vedno v dvomih… Zakaj? Pripeljite se še do našega JUB Design Studia, kjer vam bomo arhitekti
z barvno študijo ter z dolgoletnimi izkušnjami z veseljem pomagali, da bo
vaša odločitev enostavnejša.
Marsikdo ve, da je potrebno hišo oziroma objekt obravnavati kot celoto, zato je
izrednega pomena tudi barva strehe. Ne smemo pozabiti na cokel, tudi stavbno
pohištvo je zelo pomembno, ograje na balkonih, napušči ter barva talnih oziroma tlakovanih površin. Ne smemo zanemariti dejstva, da ima na vse skupaj
velik vpliv tudi sama okolica ter lokacija. Navsezadnje pa je tukaj še arhitektura
objekta, ki je nedvomno edinstvena. Na vse to velja misliti, kadar se odločamo
o barvi fasade. Najslabše je, če vse zgoraj navedene elemente izbiramo posebej.
Hišo je treba vselej obravnavati celostno, da je različnih barv in materialov čim
manj. Zato je izrednega pomena, da s seboj prinesete fotografije vašega objekta, da se z njim seznanimo tudi strokovnjaki, ki pa nikakor ne pozabimo objekta

obravnavati kot celoto.

Streha in stavbno pohištvo
Če je streha že izbrana in izvedena, kar se največkrat zgodi, jo je potrebno upoštevati pri izboru fasadne barve. Če je streha temna, antracitna ali črna, potem
nekih omejitev glede barve fasade niti ni. V kolikor pa je ta streha rdeča, vijolična,
večbarvna (korci) ali rjava, pa ste že malce omejeni, saj določen spekter barv (za
fasado) odpade. Enako velja za stavbno pohištvo, torej okna in vrata, ker so že
vgrajena, so to elementi, ki jih ne smemo spregledati. Podobno kot za streho,
velja tudi za okna in vrata. Če so okna bela ali srebrna, ali antracitna, imate največji možen izbor barv, če pa so okna lesena ali v barvi lesa, pa pomeni, da se je z
barvo fasade potrebno že kar malo nagibati k barvi oken. To pomeni, da največkrat posežemo po harmoničnih odtenkih oziroma suplementarnih barvah, to so
barve, ki so si v barvnem krogu sosednje, saj s tem dosežemo harmonijo barv.
28
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tonu, ampak tudi o svetlosti in temnosti, o nasičenosti itd.
naš salon, ter na podlagi barve kamna izberemo barvo fasaIzredno važna je višina objekta, širina objekta, torej gabariti.
de, ki se najlepše ujame s kamnom in se vključuje v celoto.
Če je nizka in majhna hiška, se jo z izborom svetle fasade
optično poveča. Če je večja hiša, se jo s temnejšimi toni opBalkonske ograje
Velikokrat imajo objekti balkone in terase, kar pa spet dopri- tično pomanjša. Če je visoka, se jo lahko s horizontalnimi
nese nov material za ograjo. V kolikor imate lesena okna in pasovi pomanjša, če je dolga hiša, zgleda z vertikalnimi pavrata, je smiselno dodati tudi leseno ograjo, največkrat se sovi bolj ozka. Na podlagi razgibanosti hiše, se potem odpribližamo tonu oken in vrat, zato, da je vse skupaj čimbolj loča, ali hiši lepše pristoji samo osnovna barva fasade, ali
poenoteno. Če imate plastična ali aluminijasta okna in vrata, se morda z drugim odtenkom kaj poudari. Največkrat so
pa je bolj verjeten izbor ograja, ki je obdelana kar z ometom poudarki na arhitekturnih elementih, ki so že sami po sebi
ali pa inox ograje. V primeru, da so balkoni obdelani kar z izpostavljeni, z odtenkom svetlejše ali temnejše nianse pa
ometom, potem je najbolje, da se vzame kar barvo fasade, delujejo še lepše. To so pogostokrat špalete ali celo obrobe
ali odtenek temnejši ali svetlejši. Inox ograja je veliko bolj okrog oken, napušč, balkoni (pozidana ograja), stebri, manjzračne narave, barvno je skoraj neopazna, zato ne igra veli- ši prizidki, frčade… Teh dodatkov na hiši nikakor ne sme biti
ke vloge pri izbiri barve za fasado, medtem ko pa je lesena preveč, saj se kaj kmalu zgodi, da je linija med estetskim ali
elegantnim ter izumetničenim ali celo nakičenim mnogoograja bolj masivna in ima večji vpliv na celoto.
krat zelo tanka. Nobeno pretiravanje ni dobrodošlo, zato se
Napušč
izogibamo tako močnim in intenzivnim barvam kot geomeČe imate lesena okna in ograjo, je tehtno, da je tudi napušč trijski pretiranosti.
lesen. Tako se lahko odločimo za odtenek enak stavbnemu
Vse zgoraj opisano je najlažje doumljivo na praktičnem pripohištvu in (ali) leseni balkonski ograji. Če pa je napušč obmeru, ko pogledamo barvne študije. Barvna študija je pridelan z ometom (v škatli), potem spet velja, da se odločimo
mer, kako lahko objekt, ki je šele deloma zgrajen in je še
za odtenek, ki je že uporabljen pri fasadi.
brez osebne note, postane naš dom. Ko mu dodamo barve,
določimo materiale, vkomponiramo v okolje in prostor, taOkolica ter lokacija
krat šele vidimo v kupu opek in strešnikov svoje zatočišče,
Za okolico in lokacijo venomer poudarjamo, da jo je nujno
pribežališče, harmonično celoto, v kateri bomo živeli s povključevati v obzir pri izbiranju fasadne barve, saj s tem, ko
nosom.
enkrat pobarvamo fasado, ni več poti nazaj. Fasada se mora
vključevati v okolico, ne pa izstopati. Vsiljevanje močnih, in-

140 let
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Barve spremenijo dom

		

Podstavek ali cokel

Strokovnjak svetuje

		

Fasada kot investicija
in ne kot strošek

Izvedba toplotne izolacije fasade je dejansko investicija v prihodnost, saj

nam dolgoročno prinaša le koristi in je zato ne smemo jemati kot strošek.
Če investicijo v fasado primerjamo na primer z nakupom novega avta, hitro
opazimo bistveno razliko, saj vrednost avtomobila v desetih letih drastično pade, poleg tega pa imamo vsako leto visoke stroške vzdrževanja (zavarovanje, servisi, menjava pnevmatik…). V primeru izvedbe nove fasade
pa vzdržujemo ekonomsko vrednost nepremičnine in preprečujemo njeno
propadanje, vzdrževanja pa v desetih letih praktično ni. V primeru prodaje
nepremičnini s tem dvignemo vrednost in jo naredimo bolj atraktivno za
prodajo.
Z izoliranjem fasade povečamo tudi bivalno ugodje v stavbi, zmanjšamo možnost nastanka plesni, ustvarimo bolj zdrave pogoje bivanja in zmanjšamo strošek za ogrevanje stavbe. Če živimo v neizolirani stavbi je ta strošek na letnem
nivoju lahko zelo velik. Koliko pa bi privarčevali z izvedbo fasadnega toplotnoizolacijskega sistema in kakšna je doba povrnitve investicije?
Če gledamo zgolj z ekonomskega vidika, je optimalna debelina izolacije odvisna
od tega, s katerim energentom ogrevamo stavbo. Dražje kot se ogrevamo, bolj
se nam splača vgraditi večje debeline. Tako je v primeru uporabe kurilnega olja
ekonomsko optimalna debelina običajnega belega fasadnega stiropora (ob računskem upoštevanju življenjske dobe fasade zgolj 25 let) 25 cm.
Za primer si poglejmo, kolikšne bi bile dobe povrnitve v večje debeline izolacije, če smo prvotno želeli vgraditi zgolj 5 cm grafitnega stiropora. Razlika v ceni
med izdelavo fasade s toplotno izolacijo 5 cm in toplotno izolacijo debeline 10
cm je zgolj v ceni toplotne izolacije, saj cena dela, zaključnih slojev in postavitve
delovnega odra ostane enaka. Še enkrat večja debelina izolacije v tem primeru
pomeni samo nekaj več kot 10 % povečanja investicije.
V primeru ogrevanja s kurilnim oljem je računski prihranek pri debelini grafitnega stiropora 10 cm glede na debelino 5 cm nekaj več kot 1,8 EUR / m2, v primeru
debeline 15 cm nekaj več kot 2,7 EUR / m2 in v primeru debeline 25 cm nekaj
več kot 3,3 EUR / m2. Doba povrnitve investicije v večjo debelino grafitnega
stiropora je prikazana v spodnji tabeli.
Razlika v debelini
izolacije

Razlika v ceni investicije
na m2

Doba povrnitve
investicije

10 cm namesto 5 cm

~ 5,00 EUR / m2

< 3 leta

15 cm namesto 5 cm

~ 10,00 EUR / m2

< 4 leta

25 cm namesto 5 cm

~ 20,00 EUR / m2

< 6 let

no zelo hitro povrne in da je smotrno vgrajevati debelejšo
toplotno izolacijo, saj je razlika v dobi povrnitve investicije
v primeru tanjšega ali debelejšega stiropora sorazmerno
majhna, po tem obdobju pa je prihranek pri debelejšem
znatno večji. Pri tem lahko tudi v prihodnje pričakujemo rast
cen energentov. V zadnjih dvajsetih letih se je cena kurilnega olja vsakih 10 let povečala za okoli 100 %, rast plač pa v
tem času ni bila tolikšna. Tudi gibanje cen ostalih energentov je bilo v veliki meri v teh okvirjih.
V splošnem je potrebno pri načrtovanju toplotnega ovoja
fasade pogledati na stvar tudi širše in podati celovite rešitve
skupaj z vsemi ostalimi sistemi za zagotavljanje primernih
bivanjskih pogojev. Zavedati se moramo tudi, da nam bo
fasada služila dolgo časa, npr. za naslednjih 25 let in zato
moramo izbrati posamezne komponente sistema tako, da
delujejo kot usklajena celota in ima sistem evropsko tehnično oceno (ETA), prav tako pa je to tudi eden izmed pogojev
EKO sklada za pridobitev subvencije. Pomembne stvari pri
posameznih komponentah, ki jih moramo vedeti:

gradbeni stiropor, pri katerem se ne spremlja dimenzijske
stabilnosti.
Osnovni omet z armaturno mrežico: ljudje se premalokrat
zavedamo, da je za trajnost sistema zelo pomembna izbira
kvalitetnega osnovnega ometa, ki prenaša vse mehanske
napetosti zaradi termičnega raztezanja in krčenja, udarcev
predmetov itd, je pa ta sloj sorazmerno tanek (3 do 6 mm).
Če se zopet vrnemo k analogiji z avtomobili, bi že za ceno
dodatne opreme kot je kovinska barva pri avtu dobili v podjetju JUB fasadni sistem odporen na udarce toče JUBIZOL
Strong, kjer se uporablja certificirana posebej formulirana
mikroarmirana ter zelo elastična malta in prenaša brez kakršnihkoli poškodb udarce ledenih krogel premera 5 cm, ki
priletijo s hitrostjo 140 km/h.

Zaključni omet: najpomembnejša lastnost zaključnega
ometa je vodoodbojnost, saj dobro vodoodbojen omet
preprečuje penetracijo padavinske vode v notranjost fasadnega sistema in s tem zagotavlja nespremenljivost toplotne izolativnosti ter zaščito pred poškodbami, ki bi ob tem
Stiropor: za vgradnjo na fasadne površine je primeren le lahko nastale.
fasadni stiropor (ki je tudi primerno odležan) in ne običajen

Sestava
•

•
•
•
•
•
•

toplotnoizolacijska obloga (plošče iz
ekspandiranega ali ekstrudiranega polistirena, trde plošče ali lamele iz mineralne volne);
lepilo toplotnoizolacijske obloge;
dvodelna plastična razcepna sidra;
osnovni omet (spodnji in zgornji sloj);
armaturna mrežica;
vmesni premaz in
dekorativni omet.

Iz rezultatov izračuna je razvidno, da se izvedba večjih debelin izolacije finanč30
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Zrakotesna hiša ne, hvala

Večkrat slišimo bojazen, da bi se v zrakotesni hiši lahko zadušili, če odpove

rekuperator ali če ne odpremo oken. A besede »zrakotesnost« pri hiši ne gre
jemati dobesedno, saj vse stanovanjske hiše do neke mere »puščajo« čez netesna mesta - konvekcijske toplotne mostove v ovoju, razlikuje se le stopnja
tesnenja. Zato je tudi v zelo dobro zrakotesni sobi (površine 20 m2) dovolj
kisika, da trije ljudje preživijo več dni.
Drugo vprašanje pa je, kako slabo bi se počutili – pa ne zaradi premalo kisika,
temveč zaradi škodljivih snovi, ki izhajajo delno iz materialov v naših prostorih
(izhlapevanje premazov, lakov in barv, radona, mikroorganizmov, prahu); delno
pa zaradi vonjav in vlage, ki jih povzročamo sami, ker kuhamo, se tuširamo, dihamo – skratka, živimo. »Slab zrak« v hiši je pravzaprav povečana koncentracija
škodljivih snovi in ne prenizka raven kisika.

rice, slabo vgrajeni okenski okvirji in vhodna vrata, staro
stavbno pohištvo, elektroomarice ter cevne napeljave, odduhi, porozne obloge dimnikov...), kar pomeni, da nam tudi
najboljša toplotna izolacija ne more nadomestiti ventilacijskih toplotnih izgub zaradi konvekcijskih toplotnih mostov
- nekakovostne gradnje, kjer sloj toplotne izolacije zakriva
slabo zamaltane špranje in nezatesnjene preboje.

ter istočasno preprečimo morebitne poškodbe lesene nosilne konstrukcije. Še posebej je zanimiv pogled na umetno
meglo, ki med testiranjem uhaja skozi netesna mesta:

https://
www.youtube.com/watch?v=d74VgUQN-NM

Še huje - zaradi takih netesnosti ovoja lahko pride tudi do
poškodb nosilnih lesenih zidov. Topel zrak, ki uhaja skozi netesnosti, se namreč na svoji poti čez zunanje zidove
ohlaja, zaradi kondenzacije zračne vlage v zidovih pa leseni
nosilni zidovi lahko strohnijo oziroma splesnijo. Če do kondenzacije pride v toplotni izolaciji, pa praviloma – z izjemo
EPS in XPS –pada tudi sposobnost toplotne zaščite.

Blowerdoor test za merjenje zrakotesnosti
Zrakotesnost hiše merimo s posebnim preizkusom tesnenja
- Blowerdoor test. Odkrivanje netesnih mest traja nekaj ur,
in če strošku preizkusa prištejemo še strošek nakupa kake
doze zrakotesnega purpena, ki ga bomo z veseljem uporabili, si pri novogradnjah in adaptacijah z manj kot 350 EUR
prihranimo vsaj stokrat toliko bodočih stroškov ogrevanja

Torej – zrakotesna hiša? – Ja, prosim!

Kako do učinkovite izmenjave zraka
Izmenjava zraka je torej nujno potrebna ne samo zaradi dovajanja kisika, temveč
zlasti zaradi odvajanja škodljivih delcev in prekomerne vlage. Pomembno pa je,
da ne poteka čez netesna mesta v ovoju, temveč kontrolirano z odpiranjem oken
ali z vgradnjo prezračevalnih sistemov, kar je še posebej energijsko učinkovito.
Kajti z nekontrolirano izmenjavo zraka čez netesna mesta izgubljamo tudi toploto (oziroma, poleti, hlad) ter s tem po nepotrebnem obremenjujemo svoje
denarnice.

Kritična mesta za toplotne izgube
Stopnja izmenjave zraka skozi ovoj hiše je seveda odvisna od velikosti rež, od
lege in višine zgradbe, od temperaturne razlike med notranjim in zunanjim zrakom ter od delovanja vetra na zgradbo. Kritična mesta so netesni stiki v ovoju
zgradbe (npr. zvita kapna lega, slabo zamaltane reže med zidaki, roletne oma32

www.jub.eu

140 let

33

Križanka

					 JUB Akademija je
gostovala v Grčiji in Romuniji

Nagradna
Križanka

Kalimera. JUB Akademija se je vrnila s poslovnega obiska pri podjetjih KALIVIS

s.a. in IZO- TEC s.a., ki sta najpomembnejša poslovna partnerja na grškem trgu.
Na dvodnevnem seminarju je mag. Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, predstavil podjetje JUB kot zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja ter kot proizvajalca certificiranih JUBIZOL sistemov. Seminar je podal vse odgovore glede
sestave JUBIZOL toplotnoizolacijskega sistema in lastnosti posameznih izdelkov,
ki tvorijo sistem. Udeleženci so dobili odgovore na vprašanja, ki so se dotikala požarne varnosti, odpornosti na udarce in ETA cerifikatov. JUB ima v svojem
portfelju kar 6 ETA ocen, sistemi so testirani na 3 in 10J in vsi so v razredu B in A
kar se tiče požarne varnosti. Poudarjeno je bilo, da ima JUB testirane določene
konfiguracije sistema na 40J, ki dokazuje izjemno odpornost na udarce toče.
Vzporedno s teoretičnim delom je potekal praktični del na katerem je Aleš Koprivec demonstriral pravilno vgradnjo JUBIZOL-a s posebnim poudarkom na
obdelavi okenskih odprtin. Udeleženci so pridobili certifikat na osnovi samostojnega dela in doseženega števila točk pri testu, kar jim daje pravico za izdajo
garancije za kupljene in vgrajene fasade.

JUB Akademija je z doseženim zadovoljna, saj je do sedaj 100 certificiranim izvajalcem dodala 54 novih. Meseca maja je gostovala še v Romuniji, kjer so slušateljem poleg fasadnih sistemov, predstavili tudi premaze, izravnalne mase in
notranje barve, največ zanimanja pa je bilo za tehnične podatke o varnosti za
zdravje pri barvanju notranjih prostorov ter različne dekorativne tehnike obdelave stenskih površin.
Prva nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS in valjček JUPOL
Gold. Druga nagrada JUPOL Gold 5l v izbrani niansi, niansi od C do F po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS. Tretja
nagrada JUPOL Trend v izbrani niansi.
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 31.10.2015. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.
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