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Poštnina plačana pri pošti 
SI-1262 Dol pri Ljubljani

u Legendarna blagovna znamka JUPOL Classic praznuje 45 let

u 
JUPOL Trend - sedaj tudi v novih pastelnih odtenkih, ki jih 
narekujejo modne smernice

u
Zagotovite si kakovost in trajnost objekta z garancijo za 
JUBIZOL toplotno izolacijski sistem

u Primerjava fasadnih toplotnih izolacij iz stiropora in 
kamene mineralne volne 
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Jelka Slatinšek, vodja trženja

Uvodnik

Žal ne moremo trditi, da je za nami še eno dolgo vroče podjetje, bi si 
pa letos to vsekakor želeli. Ravno barve so tiste, ki naš dom, tudi ob ne 

ravno lepem vremenu, naredijo topel in prijeten za bivanje. 

Barva JUPOL je v naše domove vstopila daljnega leta 1969 in je naša naj-
močnejša blagovna znamka in tudi največja prodajna uspešnica. Da je 
blagovna znamka JUPOL na trgu res vredna zaupanja, dokazujejo številna 
priznanja potrošnikov in strokovne javnosti, saj je že sedmič zapored dobila 
pečat Trusted Brand 2014, ponaša pa se tudi s priznanjem Produkt leta 2014 
in Best Buy Award 2013/2014.
Moč naših blagovnih znamk nam omogoča, da vseskozi prodiramo na nove 
trge, tako smo v letošnjem letu družino odvisnih družb povečali s trinajsto 
članico JUB Romunija.
Največji športni dogodek letošnjega leta je bil nedvomno svetovno prven-
stvo v nogometu v Braziliji in ko se združijo nogomet, ženske in barve, dobi-
mo JUPOL Trend Svetovno prvenstvo v Fucbalu. Barvi JUPOL Trend smo le-
tos dodali še 6 novih pastelnih odtenkov, ki jih narekujejo modne smernice.
V rubriki Barvni trendi vas bomo popeljali na različne kraje sveta, navdih 
smo tokrat iskali v ljudeh, njihovi kulturi, tradiciji in avtohtonem okolju, ki so 
narekovali izbor barvnih kombinacij.
Barvno onesnaževanje je v Sloveniji še vedno aktualna in pereča tema, na 
problematiko uporabe neprimernih barv na fasadah objektov je v zadnjih 
letih pogosto opozarjala le arhitekturna stroka. Naše podjetje in Fakulteta 
za arhitekturo sta skupaj z Občino Ruše organizirala delavnico, kjer so bile 
prikazane smernice za izbor primernih barvnih odtenkov za stavbe, da bi le 
te bile ustrezno skladne z okoljem in naravo.
Ponovno vas vljudno vabimo na brezplačne delavnice in predavanja, ki 
bodo v jesenskem času potekale v JUB Design Studiu.  

Izdajatelj: JUB d.o.o. 
Glavna in odgovorna urednica: Jelka Slatinšek
Vsebinska urednica:  Staša Marolt Sevšek
Avtorji: Jelka Slatinšek, Staša Marolt Sevšek, 
Mihael Mlinar, Nevenka Kobal, Polja Novak, 
Albina Močilnikar, Simona Sojar, Miha Gašperšič, 
Peter Modic, Simon Brlek, Danijel Lisičič, 
Darinka Pečovnik, Nastja Iskra, 
Aleksander Gorečan, Iztok Kamenski.
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

JUB uspešno osvaja tudi                          
romunsko tržišče   

V   letošnjem letu smo družino odvisnih družb 
povečali s trinajsto članico, JUB ROM z 

uradnim nazivom podjetja SC JUB SALES S.R.L.   

Sedež podjetja je v mestu Oradea, ki se nahaja na zahodu 
Romunije in je glavna vstopna točka iz zahodne Evrope, ob 
meji z Madžarsko. Oradea velja za trgovsko uspešno in pa tudi 
cvetoče turistično mesto. V podjetju imamo štiri zaposlene 
na čelu z Adrianom Derbanom, direktorjem JUB ROM. 
Novo družbo smo ustanovili z namenom uvoza, prodaje in 
zagotavljanja stalne navzočnosti na romunskem tržišču, in 
sicer z vzpostavitvijo lokalnega skladišča, možnosti manjših 
ter hitrejših odprem in s tem vzpostavljanje novih prodajnih 
kanalov. Prodajni fokus bo poleg osveščanja o celotnem JUB-
ovem programu, usmerjen predvsem na notranje barve, 
dekorativne omete, fasadne barve, niansirna sredstva in 
sistemsko prodajo JUBIZOL fasadnih sistemov. Strateški cilj 
odvisne družbe pa je pozicioniranje ter utrditev trgovske 
znamke JUB kot kvalitetnega evropskega proizvajalca, s 
širokim naborom izdelkov, sistemskih rešitev ter ugodnega 
razmerja cena-kvaliteta.    
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Blagovna znamka JUPOL je v kategoriji barve za dom 
najbolj zaupanja vredna blagovna znamka. Tako so 

odločili slovenski potrošniki, ki so ji v potrošniški razi-
skavi že sedmo leto zapored dodelili prestižno priznanje 
Trusted Brand 2014.  

Trusted Brand je ena največjih potrošniških raziskav, ki jo v 
Evropi in v svetu med bralci revije Reader's Digest izvajajo že 
od leta 2000, Slovenija pa se je s svojimi blagovnimi znamka-
mi vanjo vključila v letu 2007. Potrošniki so letos ocenjevali iz-
delke in storitve v 40 kategorijah. Pečat zaupanja postaja po-
membno vodilo vsem potrošnikom, ki po izdelkih z oznako 
Trusted Brand segajo trikrat pogosteje, zato bo odločitev o 
izboru pri nakupu notranjih zidnih barv za svoj dom še lažja. 

V družino JUPOL, ki ji kupci najbolj zaupajo, sodijo notranje 
zidne barve, med katerimi je najbolj poznan JUPOL Classic, na katerega slovenski kupci prisegajo že 45 let. JUPOL, ki ga JUB 
proizvaja že od leta 1969, je pri nas postal generično ime za notranjo zidno barvo in ga danes kupi kar sedem od desetih 

kupcev. V 45 letnem razvoju smo recepturo in embalažo nenehno izboljševali. Z 
zadnjo izboljšavo formule JUPOL Classic omogoča barvanje kar do 20 odstotkov 
več zidnih površin. Letos smo potrošnikom predstavili tudi novo formulo barve 
JUPOL Gold, ki jo je mogoče niansirati v več kot 10.000 barvnih odtenkih. JUPOL Ju-
nior, ki se od leta 2011 ponaša s certifikatom okoljska marjetica, je na voljo v šestih 
pripravljenih odtenkih in ponuja paleto najbolj priljubljenih barv za otroške sobe. 
Ponudbo dopolnjujejo že pripravljeni odtenki barve JUPOL Trend, ki smo jim letos 
dodali še šest novih pastelnih odtenkov. Za vse, ki iščejo visoko prekrivno barvo že 
v enem samem nanosu, je na voljo barva JUPOL Brilliant, za blokiranje madežev pa 
je najboljša izbira JUPOL Block. V družino JUPOL sodita še JUPOL Citro za zaščito 
zidov pred plesnijo ter vrhunska barva JUPOL Strong, ki je namenjena barvanju 
močno obremenjenih zidnih površin, bolj izpostavljenih mehanskim poškodbam 
in madežem. 

Vse barve iz družine JUPOL so izdelane na vodni osnovi ter so zdravju in okolju prijazne, obenem pa enostavne za uporabo 
in vzdrževanje. Pečat Trusted Brand 2014 na izdelkih iz družine barv JUPOL pa bo potrošnikom tudi v prihodnje vodilo, katere 
notranje zidne barve so najbolj vredne zaupanja in nakupa.

Blagovna znamka JUPOL že sedmo leto zapored 
s prestižnim priznanjem Trusted Brand 2014

JUB-ovi ometi na hišah 
fundacije valižanskega 

Princa Charlesa        

V letošnjem aprilu je britanska družba JUB Systems UK razstavljala v Lon-
donu na zdaj že legendarnem 106. sejmu »Ideal Home Show«, katerega 

častni pokrovitelj je Prince Charles. Za 17 dni trajajočo razstavo je bilo že v 
predprodaji prodanih več kot 200.000 vstopnic.

Prvič je bil na sejemskih prostorih The Earl's Court urejen prostor The Prince's Cre-
scent, kjer je bilo razstavljenih več vrst britanskih hiš lesene oziroma kovinske kon-
strukcije. Tri od njih so prešle v last The Prince's Foundation: The Cottage, The Family 
Home in Baillie-Scott Home. Namen razstave teh hiš ni bil le ljudi spodbuditi in po-
kazati, kako je v Angliji možno zgraditi svoj dom na zelo privlačen način, ampak tudi 
pokazati fleksibilnost modernega, okolju prijaznega designa. Enkratna zunanjost 
vseh treh hiš izpostavlja, da je oblikovanje novogradnje ekoloških hiš lahko lepo, vse-
stransko in prostorno.

Tako je pod velikim časovnim pritiskom izvajalec in dolgoletni zvest kupec Polar 
Warm Wall na licu mesta hiše oblekel v JUB-ov "UNIXIL plašč", novodobni zaključni 
omet blagovne znamke JUBIZOL, ki šteje med najbolj priljubljene v Veliki Britaniji. 
Hiše si je prišel ogledat tudi sam častni pokrovitelj, valižanski princ Charles. Sprego-
voril je nekaj besed z našima partnerjema iz UK Systems UK, Stephenom Franklinom 
in Craigom Shepherdom, z izvajalcem in našim sodelavcem, ki sta mu z veseljem 
poročala o JUB-u in slovenski kakovosti. 

Sedaj so te tri hiše (seveda ponovno sveže oblečene) postavljene na škotski posesti 
»The Dumfries House«, kjer bodo nov dom trem družinam tamkajšnjim zaposlenim.
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Legendarna blagovna znamka                        
JUPOL praznuje 45 let        

Disperzijska notranja barva, ki je nastala leta 1969, je naša najmočnejša 
blagovna znamka in tudi največja prodajna uspešnica, saj jo pri nas da-

nes kupi kar sedem od desetih kupcev, z njo pa letno prebarvamo kar 200 
milijonov kvadratnih metrov zidnih  površin. 

Da je blagovna znamka JUPOL na trgu res vredna zaupanja, dokazujejo številna 
priznanja potrošnikov in strokovne javnosti, saj že sedmič zapored dobila pečat 
Trusted Brand 2104, ponaša pa se tudi s priznanjema Produkt leta 2014 in Best 
Buy Award 2013/2014. JUPOL je prav zaradi svoje kakovosti in priljubljenosti 
med uporabniki postal generično ime za notranjo zidno barvo, katere receptu-
ro v JUB-u nenehno izboljšujemo in jo v vsem prepoznavni embalaži ponujamo 
na trgovskih policah. 

Ime Classic je JUPOL dobil v času, ko smo v JUB-u razvili celotno družino barv 
JUPOL, ki danes vključuje še blagovne znamke Gold, Junior, Trend, Citro, Brilliant, 
Block, Strong, Latex in Spray. Zadnjo izboljšavo je JUPOL Classic z novo formulo 
doživel lani, tako da lahko sedaj prebarvamo kar do 20 odstotkov zidnih površin 
več. So pa vse barve iz družine JUPOL in tudi JUPOL Classic, izdelane na vodni 
osnovi ter so zdravju in okolju prijazne, obenem pa enostavne za uporabo in 
vzdrževanje.

V JUB-u smo častitljivo obletnico primerno proslavili na slavnostnem dogodku, 
na katerem so sodelovali prav posebni gosti, ki so najbolj zaslužni za nastanek, 
razvoj in uspeh te blagovne znamke: Florjan Regovec, oče JUPOL-a in v letu 
1969 tehnični direktor JUB-a, Franc Bernad, razvojni inženir, ki je bedel nad re-
cepturami JUPOL-a tri polna desetletja, in seveda Štefan Hoyer, nekdanji pred-
sednik Uprave in sedanji predsednik Nadzornega sveta JUB – H d.d., ki je po letu 
1976 zgradil ugled blagovne znamke JUPOL tako na domačem kot tujih trgih. 

V JUB Design Studiu so gostje predstavili razvoj blagovne znamke JUPOL skozi 
ključne zgodovinske mejnike. Florjan Regovec je pojasnil, zakaj so ji zlasti pleskarji 
nadeli naziv poldisperzijska barva: »Ime JUPOL je nastalo iz preproste formule 

- pol barve Jubocolor in 
pol barve Juboflor. Ko smo 
dodali še JUB, je nova barva 
dobila ime  JU(B)POL. Najprej 
smo jo pakirali v salonitne 
sodčke, po letu 1972 pa 
so jih že nadomestila 
plastična vedra, imenovana 
hoboki. Obdobje naredi 
sam je z JUPOL barvo 
v sedemdesetih letih 
praktično res zaživelo.«   

Štefan Hoyer je na srečanju poudaril, da se je z barvo JUPOL začel strm vzpon in razvoj 
tovarne: »Hitra širitev asortimana barv in tržni uspeh barve JUPOL po letu 1975 sta bila 
razlog za velik razvojni korak JUB-a, ki je v letu 1979 že zgradil novo in sodobno proizvo-
dnjo disperzijskih barv v novi industrijski coni v Dolu. V naslednjih letih smo tako lahko 
modernizirali in razširili proizvodnjo ter zgradili tudi nove skladiščne objekte. Z blagovno 
znamko JUPOL, ki je še danes najpomembnejši JUB-ov izdelek in ga izvozimo v več kot 15 
evropskih držav, uspešno tekmujemo z znanimi in močnimi evropskimi konkurenti. Danes 
JUPOL proizvajamo že na tretji generaciji opreme v obratu Dol pri Ljubljani, proizvajamo 
pa ga tudi v našem podjetju v Šimanovcih v Srbiji.«

V 45-ih letih smo v JUB-u prodali že več kot 900 tisoč ton te barve, in če bi jo naložili na 
kamione, bi bila kolona dolga od Ljubljane pa vse tja do Rima, ali če to povemo še nekoliko 
drugače - s to količino bi lahko prebarvali kar 20 milijonov dvosobnih stanovanj. Ob tej 

priložnosti pa je nastal tudi film, ki predstavlja 45 let trajajočo zgodovino legendarne blagovne znamke. Ogledate si ga 
lahko na naši spletni strani www.jub.si

JUPOL 
Classic
z vami 

že 

45 let
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V letošnjem letu smo na trgu predstavili novo formulo barve JUPOL Gold, 
ki je s široko barvno paleto postavila temelje za kreativno marketinško 

kampanjo. 

Osnovna komunikacijska ideja je, da ima vsakdo svoje najljubše barve, ki jih vzlju-
bimo skozi življenje, saj 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. Odtenki so 
čisti in visokopokrivni, barvni film ima bolj mat videz, s pomočjo inovativne tehno-
logije in najmodernejših surovin pa smo pripravili barvo, ki jo odlikuje: enakome-

ren videz barvane površine 
brez opaznih sledi valjčka. 
Sedaj je pot do profesional-
nih rezultatov povsem eno-
stavna, zato lahko enostavno 
uživate v barvah in barvanju.

Da bi ideja dosega kar največ 
populacije, smo posneli sim-
patičen TV oglas. V njem smo 
se preselili nekaj desetletij v 
preteklost. Večer. Na rume-
nem retro kolesu pridivja po-
staven mladenič, sunkovito 
zaustavi pred mestno hišo 

in vrže kamenček v okno prvega nadstropja. Ven pogleda deklica, zaljubljeno se 
nasmehne in spleza skozi okno. Rumene narcise, poljub, »selfi« in na kolesu se od-

peljeta v noč. Nov kader. Bli-
žnji posnetek fotografije, na 
katerem stiskata fant in de-
kle, s šopkom narcis v rokah. 
Kamera se oddalji in zagle-
damo isti par, sedaj starejši, 
kako se s svojima otrokoma 
zabavata pri pleskanju stene 
v sodobno opremljenem 
stanovanju. Barva? Njun naj-
ljubši odtenek rumenih nar-
cis. Tisti, ki ju spominja na 
najljubši občutek v njunem 
življenju.

Oglaševanje  
JUPOL Golda

IN KAKŠNE BARVE SO VAŠI OBČUTKI? 
Uživajte v barvah in barvanju z več kot 10.000 barvnimi odtenki, ustvarjenimi
po vašem občutku. Pot do profesionalnih rezultatov je tako preprosta.

BARVA KAVE,
KI MI JO PRINESEŠ
KAR V POSTELJO.

JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

www.jub.si

JUPOL Gold_oglas_203x120 mm_DELO IN DOM.indd   1 18.4.2014   12:38:56

IN KAKŠNE BARVE SO VAŠI OBČUTKI? 
Uživajte v barvah in barvanju z več kot 10.000 barvnimi odtenki, ustvarjenimi
po vašem občutku. Pot do profesionalnih rezultatov je tako preprosta.

JUPOL GOLD.
BARVE, EDINSTVENE
KOT OBČUTKI.

www.jub.si

BARVA DEŽJA
V MOJI NAJLJUBŠI
BALADI.

JUPOL Gold_oglas_230x150_LISA moje stanovanje_2014.indd   1 29.4.2014   10:55:58

Na tradicionalnem pikniku za 
naše poslovne partnerje dobili                         
Mis in Mistra JUPOL Gold

Letos nam je uspelo ujeti enega redkih pravih poletnih dni ravno v času 
našega tradicionalnega piknika za kupce na Korantu. 

To je najbrž razveselilo predvsem zagrizene nogometaše, ki so se kot vsako leto 
za zmago borili kot levi. Lanski zmagovalci letos niso uspeli obraniti svojih uvr-
stitev in razmerje je bilo letos popolnoma drugačno, saj je zmago odnesla no-
gometna ekipa Bauhausa. 

So se pa za zmagoslavni naslov močno borili tudi v zabavnem delu piknika, kjer 
smo letos prvič izbirali Mis in Mistra JUPOL Gold. Namreč, letošnji piknik smo 
tematsko obarvali z JUPOL Gold-om in po težkem boju v tekmovanju, ki je bilo 
sestavljeno iz spretnosti zlaganja praznih veder JUPOL Golda v višino, hoje čez 
ovire z zavezanimi očmi, risanja in branja misli voditeljice Jasne Kuljaj, smo do-
bili Mis JUPOL Golda, Karmen Zaletel in Mistra JUPOL Golda, Draga Ornika. Po 
težkem tekmovalnem delu so si vsi skupaj zaslužili zabavo, veliko dobre hrane 
in pijače.        

Zmagovalne ekipe v zabavnem delu so bile: 
1. JUPOL Gold 

(Karmen Zaletel, Drago Ornik);

Zmagovalne nogometne ekipe: 
1. Bauhaus

2. JUPOL Trend 
(Jasmina Grbič, Nik Šalamun);

2. Obnova 

3. FIBRAN
(Matjan Srnel, Darinka Breglec);

3. Kalcer 
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Utrinki iz sejma            
Dom 2014

Letošnji sejem Dom je potekal od 11. do 16. marca na Go-
spodarskem razstavišču.  

JUB-ov razstavni prostor v osrednjem delu dvorane fontana 
je izstopal tako po sami zasnovi sejemskega prostora, kot tudi 
po dogajanju na njem. Vsebinsko je bil sejem posvečen pred-
stavitvi treh sklopov; notranje barve s poudarkom na izboljša-
nem JUPOL Gold,  zunanji program s poudarkom na fasadnih 
sistemih JUBIZOL in celotna linija JUBIN. Paleti prenovljenih, 
okolju prijaznih izdelkov za les in kovino na vodni osnovi smo 
dodali tudi izredno kvalitetne izdelke na topilni osnovi. 

V labirint sejemskega prostora sta obiskovalce vabili hostesi in 
jih popeljali skozi barvit svet  JUPOL Gold. Po tem popotova-
nju so napisali svoje občutke ob doživetih barvah in jih pripeli 
na tablo. S tem smo spodbudili vse naše obiskovalce, da so 
tokrat o barvah razmišljali malo drugače. Ljudje so novost z 
zanimanjem sprejeli in tabla z občutki je bila vse dni sejma 
polna.

Za vse, ki jih je bolj kot notranji, zanimal zunanji program, smo 
poleg prikaza JUBIZOL sistemov in JUBIN-ov prikazali tudi ve-
liko filmov, ki so praktično prikazovali prednosti JUB izdelkov. 

Obiskovalce je kot vedno navduševala maskota Bojan, ki je ve-
dno tam, kjer so naši najmlajši.

JUPOL Trend - Svetovno 
prvenstvo v Fucbalu        

Največji športni dogodek letošnjega leta je bilo nedvomno Svetovno pr-
venstvo v nogometu Brazilija 2014. Pravijo, da je to tudi čas, ko se vloga 

žensk pri upravljanju daljinca drastično zmanjša, marsikdaj pa na račun po-
membne tekme trpi tudi družabno življenje. Ženske, ki so v trendu, so špor-
tni dogodek leta seveda aktivno spremljale, da pa nogometašev ne bi samo 
gledale, smo v JUB-u prvič organizirali JUPOL Trend Svetovno prvenstvo v 
Fucbalu. V Fucbalu? Tako je, v Fucbalu.

Ekipo Radia 1, najbolj poslušanega radia v Sloveniji, so lahko poslušalci izzvali v 
partiji namiznega nogometa. Če so selektorico Jano Morelj prepričali, jih je s svojo 
trendovsko ekipo obiskala v službi, doma, v najljubšem lokalu ali trgovskemu 
centru. Pravila so bila preprosta, na voljo je bilo 9 »žogic«, zmagal je tisti, ki je v 
dveh partijah prej zabil pet golov. Da je bilo vse skupaj res trendovsko, je morala 
biti v ekipi vsaj ena ženska. Zanimanje za akcijo je bilo izredno veliko, saj je bila 
vsebinsko izredno dobro predstavljena, pa tudi nagrade so bile mamljive. Vsak 
tekmovalec je bil nagrajen z barvo iz pestre palete že pripravljenih odtenkov 
JUPOL Trend, ekipa, ki je premagala selektorico Jano, pa se je uvrstila v super 
finale. V obdobju dobrega meseca se je pomerilo kar 24 ekip, le 16 najboljših iz 
vse Slovenije pa se je 13. julija 2014 pomerilo pred brazilsko restavracijo Rodizio 
do Brasil v Ljubljani za veliko nagrado JUB-a. Po hudem boju je zmagala ekipa 
Kalčeto machine iz Kopra, ki je premagala ekipo Šmar'nca team iz Novega mesta. 
Glavna nagrada, ki sta jo dobila Marko Štokelj in Petra Ivančič je bil trendovski 
namizni nogomet in 2X najbolj barviti telefon iPhone 5c z barvo po izbiri 
zmagovalca.

Z akcijo smo na nevsiljiv in zanimiv način širšemu občinstvu predstavili nove 
pastelne odtenke že pripravljene barve JUPOL Trend, obenem pa se neskončno 
zabavali ob »kalčetih«, kakor ljubitelji pravijo mizam za namizni nogomet.
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Jesen 2014 Datum:

Kako do moderne in kvalitetne fasade 4. 9. 2014

Energetska izkaznica – kdo jo potrebuje? 16. 9. 2014

Mala šola pleskanja 25. 9. 2014

Kako do moderne in kvalitetne fasade 9. 10. 2014

Energijska učinkovitost javnih stavb – kakšen zgled nam daje država? 28. 10. 2014

Izkušnje uporabnikov energijsko učinkovitih objektov 18. 11. 2014

Primeri gradnje energijsko učinkovitih objektov 9. 12. 2014

Jesenski dogodki v 
JUB Design Studiu                                   

Z  jesenskimi meseci in z jesenjo povezanimi hladnejšimi dnevi, je svoja izobraževalna vrata poleg JUB Akademije odprla 
tudi predavalnica v našem JUB Design Studiu. Nova in vsebinsko obogatena predavanja si bodo letos sledila v naslednjih 

terminih:

Naša tradicionalna predavanja »Kako do moderne in kvalitetne fasade« so namenjena vsem, ki razmišljajo o novi fasadi ali 
o njeni sanaciji. Ker fasadni sistem predstavlja pomembnejši element vsake zgradbe, ki pomembno vpliva tudi na kakovost 
bivanja, smo letošnja predavanja vsebinsko obogatili s predstavitvijo barvnih trendov in prikazi barvnih študij fasad.

V Mali šoli pleskanja bomo s praktičnimi primeri prikazali kako se lotiti notranjega barvanja, na kaj moramo biti pozorni pri 
nakupu barv, kako pripraviti podlago, izbrati pravi valjček,… seveda pa bomo preizkusili tudi nekatere manj zahtevne deko-
rativne tehnike ter spoznali najnovejše barvne kombinacije.

Ko se lotimo gradnje ali obnove hiše nam je bolj pomembno, kako bomo stavbo spravili pod streho in običajno ne pomisli-
mo na podrobnosti, na katere bo pri posameznih korakih treba paziti. Zato v okviru Energetske pisarne vabimo na posebna 
tematska predavanja na temo energetske učinkovitosti, ki jih bo vodil g. Simon Brlek, udis. 

Vsa predavanja so BREZPLAČNA in se pričnejo ob 16. uri. Aktualne vsebine predavanj so objavljene na www.jub.si.

Mavrične igre 
v vrtcu Dol

 
V vrtcu Dol so junija potekale že pete Mavrične igre. Kot vedno se je do-

godku pridružil tudi JUB. 

Lepo sobotno dopoldne je privabilo veliko otrok, staršev in starih staršev. Po 
uvodnem slovesnem delu z dvigom mavrične zastave in petjem himne, so se 
otroci pognali po stezi in prav vsi prejeli mavrične medalje. Dogajanje preko ce-
lotnega dopoldneva je bilo izjemno pestro; otroci so lahko nadaljevali s športni-
mi aktivnostmi na delavnicah tenisa in nogometa, na dvorišču vrtca pa so lahko 
ustvarjali sadna nabodala, sadili rože, se polepšali v lepotilnem salonu, sodelova-
li na glasbeni delavnici, se učili o čebelah, izdelovali namaze, preizkušali sokove 
iz vrta zdravilnih rastlin, se preizkušali pri tisku svojih izdelkov ter se seznanili z 
delom policistov in gasilcev. 

Poseben gost na dogodku je bil tudi JUB-ova maskota Bojan, ki je skupaj z otroki 
barval hiše iz stiropora, se z njimi igral in fotografiral. S srečelovom so vsi sodelu-
joči prispevali sredstva v sklad vrtca. Na koncu seveda niso manjkale slaščice in 
sladoled. 

Izjemen dogodek so ustvarile vzgojiteljice vrtca skupaj z mnogimi posamezniki in 
podjetji, med katerimi je tudi JUB, in ustvarile nepozaben dan za naše najmlajše. 
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Sedaj tudi v novih pastelnih odtenkih, ki jih 
narekujejo modne smernice.

JUPOL Trend                      
Visoko pokrivna pripravljena 

notranja barva v modnih odtenkih

Je družina osemnajstih trendovskih odtenkov, s katerimi lahko svojemu domu 
hitro in preprosto vdahnete svežino in razgibanost. Notranja barva JUPOL 

Trend za enkraten nanos vam zagotavlja hitro barvanje brez večjega napora. 
Izberite najljubšo barvo ali odtenek, naredite nekaj potegov z valjčkom – in to 
je vse!

hh visoko paroprepustna;
hh odlično pokrivna (običajno zadošča že en nanos pri obnovitvenem barvanju);
hh enostavna za nanašanje;
hh široka paleta gotovih modnih intenzivnih in pastelnih odtenkov;
hh z oznako "PERFECT SPRAY", ki zagotavlja nanos z opremo Perfect Spray - Wagner;
hh odporna na mokro čiščenje;
hh videz: globoki mat;
hh poraba: ca. 125 ml/m2 za enoslojni nanos;
hh pri barvanju uporabite JUPOL Trend valjček;
hh pakiranje: 2,5 l.

Naredite si svoj dom unikaten, moderen s 
trendovskim pridihom. Izberite barvno kombinacijo, 
ki jo narekujejo svetovni modni trendi.

Barvni odtenek magnolije daje prostoru pridih veselja in vedrost, ki v kombinaciji 
s prefinjenim odtenkom mehke svile, razigranost rožnatega odtenka umiri in se 
razvije v popolnoma novo zgodbo, zato ta barvna kombinacija dobro deluje 
tudi v spalnici.

Soft Satin 140Magnolia 160 Old Wood 90New Lime 150

Lemon 10                       1:1 Orange 20          1:1

Olive 40                           1:1 Cherry 30                        1:1

Red Grape 31         1:1

New Lime 150            1:1

Orchid 70            1:1

Magnolia 160           1:1

Apricot 21           1:1

Chocolate 60           1:1

Light Lemon 10

Light Apricot 120 Light Olive 130

Cappuccino 61

Sand 80

Soft Satin 140

Old Wood 90 Cocont 01

Odtenki so zgolj informativni.

Naravni odtenek starega lesa, ki ga lahko uporabite za osnovo v skoraj vsakem prostoru, 
deluje preprosto in lahkotno. Z močno in prodorno kombinacijo barvnega odtenka sveže 
zelene boste vnesli svežino, razigranost ter tako v prostoru pričarali novo življenje.

 R
ed

čenje z vodo do 5%
  

D
ilution with water m

ax.
 5

%
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Zagotovite si kakovost in 
trajnost objekta z garancijo 

za JUBIZOL toplotnoizolacijski 
fasadni sistem 

Nakup toplotnoizolacijskega fasadnega sistema je običajno zelo premi-
šljen in za povprečnega kupca sorazmerno velik ter drag. Zelo verjetno 

je takšen nakup tudi enkraten dogodek v kupčevem življenju, zato se le-ta 
pred nakupom močno poglobi in zbere kar največ informacij za kasnejše 
vrednotenje oziroma »tehtanje« med več ponudniki različnih sistemov.  

Večina kupcev nima veliko izkušenj s takšnim tipom izdelkov, zato se ob nakupu, 
kljub prej omenjeni informiranosti, lahko pojavijo čustva, kot so strah, nelagodje in 
zaskrbljenost. Kupec želi predvsem dobrega in zanesljivega izvajalca, ki mu ustre-
zno vgradi najbolj kvaliteten material. Po vgradnji pa si tako kot z vsakim podobno 
velikim nakupom, kratkoročno in dolgoročno ne želi dodatnih zapletov povezanih 
s termoizolacijskim sistemom. Vendar mora biti za ta končni cilj izpolnjenih kar nekaj 
stopenj ali pogojev in ob neupoštevanju le-teh ter nevednosti kupca, lahko pride do 
neustreznega rezultata. 

Katere osnovne pogoje je potrebno upoštevati? 

Vsaj ogled objekta s strani prodajnega predstavnika proizvajalca fasadnih sistemov 
in priprava ponudbe, izbira sistemsko določenih materialov enega proizvajalca, pra-
vilna vgradnja in pravilno zaporedje vgradnje, pravilna izbira materiala glede na tip 
objekta, izvedeno šolanje izvajalca preko ponudnika fasadnih sistemov, nadzor gra-
dnje s strani prodajnega predstavnika in končna pregled objekta z izdajo garancijske 
izjave s strani ponudnika fasadnega sistema.

Do pravih rezultatov z garancijo do 25 let za JUBIZOL fasadni sistem

Z garancijo za JUBIZOL fasadni sistem v veliki meri izničimo  tveganje in z našim 
celotnim servisom povečujemo zadovoljstvo kupca. Za uspešno izdajo garancijske 
izjave je potrebno vedno izpolnjevati vse zgoraj omenjene pogoje in še kakšne do-
datno. Tako je kupec v vseh fazah izvedbe in predvsem po izvedbi zavarovan pred 
kakršnimi koli zapleti in nevšečnostmi. 

Zakaj lahko izdamo takšne garancije? Zato 
ker imamo že 45-letne izkušnje in tradi-
cijo na segmentu termoizolacijskih fasa-
dnih sistemov. Z večletnimi raziskavami in 
s preudarnim kombiniranjem komponent 
toplotnoizolacijskega sistema smo med 
njimi dosegli največje možne sinergijske 
učinke. S postopki pospešenega staranja 
in ter¬mičnimi šoki v mikroklimatskih ko-
morah smo za JUBIZOL sisteme potrdili bi-
stveno večjo časovno obstojnost in daljšo 

življenjsko dobo tudi v najbolj zahtevnih pogojih uporabe. S to večkrat preverjeno 
kvaliteto lahko garantiramo potrebno trajnost in funkcionalnost takšnega sistema.  

ZAŠČITITE POVRŠINE (horizontalne in 
vertikalne) PRED VODO.
PODAL JŠUJE ŽIVLJENJSKO DOBO
TUDI DO 7 LET

PREPRČITE NASTAJANJE
ALG IN PLESNI

POVEČAJTE ODPORNOST
PRED ZMRZOVANJEM, IZSOLJEVANJEM

IN UMAZANIJO

ZAŠČITA, KI NE SPREMINJA
ZUNANJEGA VIDEZA,

PAROPREPUSTNA IN NE POTREBUJE
PRETIRANEGA VZDRŽEVANJA.

JUB Kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

T: +386 1 588 42 17, F: +386 1 588 42 50
E: info@jub.eu, W: www.jub.eu

Skupina JUB

PODALJŠUJE ŽIVLJENJSKO DOBO TUDI DO 7 LET*

Hydrophob

w
w

w
.ju

b.
eu

Vodoodbojen, brezbarven

silikonski premaz

Hydrophob
*odvisno od vrste/tipa podlage, stopnje izpostavljenosti mehanskim, atmosferskim in drugim obremenitvam.

Barve spremenijo dom.Barve spremenijo dom.

Nova podoba JUBOSIL Hydrophob                                   
podaljšuje življenjsko dobo podlage do 7 let 

Z vstopom v novo sezono smo prenovili podobo 1l pakiranja brezbarvnega impre-
gnacijskega sredstva JUBOSIL Hydrophob. Sredstvo je namenjeno za vodoodbojno 

zaščito vseh vrst mineralnih fasadnih površin (lahko starih), fasadne opeke, neometanih 
betonskih površin, naravnega in umetnega (talnega ter stenskega) kamna itd. S takšno 
zaščito stenskih in talnih površin lahko močno podaljšamo življenjsko dobo le-teh, saj so 
takšne površine mnogo bolj odporne na zmrzovanje, izsoljevanje, alge in plesni ter nega-
tivne atmosferske vplive. V podlago močno penetrira, zato ne vpliva na paroprepustnost 
in nič ne spremeni nianse ali odtenka podlage. Prebarvane površine tako ne spremenijo 
zunanjega videza.
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JUBIZOL EPS F                         
- Strong Premium  

To so plošče za izolacijo sten, ki so v stalnem stiku z zemljo (izolacija pod nivo-
jem zasutja). Izdelane iz izjemno vodoodbojnega materiala (dolgotrajno vpija-

nje vode pri popolni potopitvi je manjše od 1% vol.) in trajno obdržijo izolacijske 
lastnosti, kljub izpostavljenosti vlagi. Plošče so izdelane v kalupu, na najmodernej-
ših, energetsko varčnih strojih in imajo zaprto celično strukturo. Plošče imajo na 
površini rebrast raster, kar omogoča odličen oprijem lepil in ometov. Zaradi tega 
so odlična izbira tudi pri izolaciji fasadnega podstavka – cokla, nad nivojem zasutja.

Minimalna debelina toplotne izolacije sten ogrevanih kletnih prostorov se določi 
po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, medtem ko se pri nizkoenergij-
skih stavbah, še posebej pa pri pasivni hiši, debelina podzemne izolacije precej 
poveča. Strong Premium izolacijske plošče se izdelujejo v debelinah od 20 do 250 
mm, kar zadosti tudi najzahtevnejšim potrebam.

Negorljiv stiropor                         
- brez dodatkov hbcdd  

Hexabromocyclododecane (HBCDD) je snov, ki se v polistirenu uporablja za zaviranje gorenja. Ta snov je po uredbi 
REACH na seznamu spornih snovi. Kot je znano, je formalno uporaba te kemikalije dovoljena le do avgusta 2015. Proi-

zvajalci polistirena aktivno iščejo alternativne snovi za zaviranje gorenja. Tudi v JUB-u se zavedamo, da je treba surovine za 
EPS, ki še vsebujejo HBCDD čimprej zamenjati z surovinami, ki vsebujejo alternativne zaviralce gorenja.

JUBIZOL EPS 036 W0 je izdelek, ki ne vsebuje zaviralcev gorenja HBCDD in se klasificira v Evrorazred E po EN 13501-1. Tudi 
za ostale gradbene EPS izdelke stalno preizkušamo nove surovine, saj mora stiropor poleg negorljivosti, zagotavljati tudi 
odlične mehanske in toplotno izolacijske lastnosti.

JUBIZOL EPS F                                    
- Strong Graphite 

Predstavljamo plošče za izolacijo fasadnega podzidka 
– cokla, ki imajo zmanjšano toplotno prevodnost za 

približno 20% (λ=0,032 W/mK). Stiropor je oplemeniten z 
grafitnimi reflekcijskimi delci, ki odbijajo toploto na podo-
ben način, kot zrcalo odbija svetlobo. Plošče so izdelane 
v kalupu, kar pomeni, da imajo zaprto celično strukturo. 
Dolgotrajno vpijanje vode pri popolni potopitvi je manjše 
od 2% vol.

Če nameravamo fasado izolirati z grafitnim stiroporom, 
je priporočljivo, da se podstavek fasade izolira s Strong 
Graphite ploščami. Tako imamo celoten ovoj enako izo-
lativen.

Kvaliteta Strong Premium in Strong Graphite izolacijskih 
plošč je potrjena s CE znakom po evropskem standardu 
EN 13163, privzetem tudi v Sloveniji kot SIST EN 13163.
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Simon Brlek, energetski svetovalec

Toplotna izolacija dela 
stavbe v stiku z zemljo

Pri energetsko učinkovitih stavbah je pomemben celoten ovoj, ki mora 
biti čim bolj sklenjen. Tiste dele, ki lahko predstavljajo šibke člene ali celo 

toplotne mostove, in se jim ne moremo izogniti, zato obravnavamo posebej 
in jim posvetimo več pozornosti kot preprostejšim delom stavbe.

To so predvsem prehodi med temelji in steno, steno in streho, vgradnja stavbne-
ga pohištva, preboji za inštalacije, morebitni izzidki, previsi ipd. V zadnjih letih se 
je pri energijsko varčni gradnji predvsem pri enostanovanjskih stavbah namesto 
pasovnih temeljev uveljavila izvedba monolitne temeljne betonske plošče, ki je 
obdana s toplotno izolacijo z zunanje strani. To sta omogočila toplotno izolacij-
ska materiala ekstrudirani polistiren (XPS) in penjeno steklo. S tem, ko je stavba 
s spodnje strani ločena od nosilnih tal, so se pojavile dileme o potresni varnosti 
takih objektov, potrebno pa je bilo premisliti in preveriti tudi izvedbo hidroizola-
cije, ki mora konstrukcijo ščititi pred vplivom vlage (vode) s terena.

Izvedbo hidroizolacije prepustite strokovnjakom

Ti detajli so zdaj znani in dostopni, nekatere rešitve tudi ustrezno certificirane 
(tudi s strani Konzorcija pasivna hiša, ki se pri nas najbolj poglobljeno ukvarja s 
primernimi izvedbami energijsko varčne gradnje – glej sliko). Kot pri vseh drugih 
zadevah pri gradnji so tudi pri izvedbi hidroizolacije in toplotne izolacije tal in 
fasadnega podzidka (cokla), pomembne »roke«, ki na surovo steno (zidano ali le-
seno) nanašajo ustrezne materiale pravilnih debelin in po predpisanem tehnolo-
škem postopku. Marsikateremu graditelju so slabe izkušnje z izvedbo hidroizola-
cije tako zasidrane v zavest (mnogokrat upravičeno), da se raje sam loti izvedbe 
hidroizolacije, kot da bi to prepustil strokovnjakom, ki se dnevno srečujejo s temi 
deli in jih tudi dobro izvedejo. 

Toplotna izolacija lahko opravi svojo funkcijo samo, če je suha. V primeru, da je hidroizolacija pretrgana, prebita ali sploh 
slabo izvedena, voda zapolni prostor med ploščami toplotne izolacije in omogoči prosti tok toploti. Hkrati vlaga pronica 
v konstrukcijo, jo poškoduje in povzroča odpadanje ometa, madeže, plesen. Hidroizolacija je torej zaščitena s toplotno 
izolacijo, za katero pa velja, da ne sme biti mokra. 

Izbira debeline izolacije

Vplivi toplotnih izgub v zemlji so zaradi manjših temperaturnih razlik manjši kot v tistem delu stavbe, ki je v stiku z zrakom 
iz okolice. To pomeni, da so tudi debeline izolacije lahko nekoliko manjše. Vseeno pa mora biti konstrukcija ustrezno toplo-
tno zaščitena vsaj do globine zmrzovanja (min. 60 cm) zato se običajno cokel izvede z isto debelino izolacije, kot preostali 
del stene. Majhna razlika (npr. 3 cm) lahko nastopi v primeru, da bo na coklu debelejša obloga (npr. kamen) kot na fasadi.

Če ima stavba delno ali v celoti vkopano klet je torej priporočljivo vsaj do globine zmrzovanja v zemlji izvesti toplotno 
izolacijo zunanjih sten v debelini fasadne izolacije (15-20 cm). Nižje v zemlji je lahko toplotne izolacije nekaj manj (npr. 10 
cm), saj ni več vremenskih vplivov in zmrzovanja, temperatura je vedno med 5 in 10 oC.  Zagotovljeno pa mora biti odva-
janje vode, kar se običajno izvede s čepastimi folijami, zasipanjem z drenažnim peskom in izvedbo drenaže pod nivojem 
temeljev oz. temeljne plošče.  

Pri izvedbi izolacije delov stavbe, ki so v stiku z zemljo je potrebno več pazljivosti predvsem zaradi kasnejše težje dosto-
pnosti in zahtevne sanacije morebitnih napak, ki se kažejo predvsem v obliki vlage in plesni. Zato naj to delikatno delo 
izvedejo usposobljeni izvajalci s primernimi materiali! Projektanti pa morajo te detajle ustrezno narisati in opisati, da na 
gradbišču ni dileme, kaj se od izvajalcev pričakuje.

Primer ustrezne izvedbe stika stene s temeljno ploščo
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Primerjava fasadnih 
toplotnih izolacij iz stiropora 
in kamene mineralne volne

Kljub temu, da sta toplotni izolaciji stiropor (ekspandiran polistiren, EPS) in 
kamena mineralna volna že desetletja na tržišču ter sta največkrat uporabljena 

materiala za izdelavo fasadnih toplotnoizolacijskih oblog, se v laični in včasih tudi 
v strokovni javnosti še vedno srečujemo z napačnimi trditvami o posameznih 
lastnostih teh dveh materialov oziroma z nepoznavanjem dejanskih prednosti in 
slabosti ene ali druge izolacije.  

Toplotna izolativnost 

Med najpomembnejšimi lastnostmi toplotne izolacije je seveda njena toplotna izola-
tivnost. Določimo jo tako, da izmerimo toplotno prevodnost materiala, označujemo 
jo z λ, enota je W/mK. Manjša kot je vrednost toplotne prevodnosti bolj izolativen je 
material. Deklarirane toplotne prevodnosti EPS in kamene volne:

EPS 'grafitni'  λ = 0,030 do 0,032
EPS 'beli'  λ = 0,039
Kamena volna - plošče       λ = 0,036
Kamena volna - lamele       λ = 0,040 do 0,042

Vidimo, da je najbolj toplotno izolativen grafitni stiropor. 

Navzemanje vode - vodovpojnost 

Pri toplotnih izolacijah se v skladu s standardi vodovpojnost določa s testi kratkotraj-
nega in dolgotrajnega namakanja v vodi. Tipične deklarirane vrednosti so razvidne iz 
tabele 1:

Navedene vrednosti v tabeli pomenijo, za koliko se na testu poveča teža izolacije za-
radi vpijanja vode oz. dejansko koliko kg vode en kvadratni meter izolacije vpije. Vo-
dovpojnost mineralne volne je pri kratkotrajnem namakanju v vodi 5-krat večja kot 
pri stiroporu, pri dolgotrajnem namakanju pa kar 15-krat, pri čemer pri stiroporu ni 
bistvene razlike med rezultati testa kratkotrajnega in dolgotrajnega navzemanja vode. 

Manjša vodovpojnost toplotne izolacije je pomembna 
zaradi ohranitve toplotne izolativnosti.

Ohranjanje toplotne izolativnosti ob povečani 
vsebnosti vode

Na grafu 1 je prikazana korelacija med toplotno prevo-
dnostjo in vlažnostjo materiala (volumska). Iz grafa je 
dobro razvidna začetna strma rast toplotne prevodno-
sti mineralne volne do cca 1 % vsebnosti vlage, saj se 
toplotna prevodnost praktično podvoji, medtem ko je 
pri EPS v tem območju komaj zaznaven dvig toplotne 
prevodnosti.

Graf 1 (vir: Fraunhofer institut)

Pri mineralni volni je toplotna izolativnost veliko bolj odvisna od vsebnosti vlage kot je to pri EPS, pri čemer ima tudi veliko večje 
navzemanje vode. Če pogledamo primer toplotne izolativnosti plošč (deb. 10 cm) pri deklariranih vlažnostih materiala izmerjenih 
po kratkotrajnem namakanju, bi bila toplotna prevodnost λ EPS plošče 0,0395 W/mK, plošče iz mineralne volne pa 0,1000 W/mK.

Paroprepustnost

Graf 2: koeficienti difuzijske upornosti μ prehoda vodne pare za 
različne materiale

Zmotno je prepričanje, da so plošče iz EPS zelo parozaporne, 
da ne 'dihajo' itd. Iz grafa 2 je razvidno, da je koeficient difuzijske 
upornosti EPS približno dvakrat manjši kot ga ima les, pri EPS z 
luknjami pa je to razmerje še bolj v prid EPS in sicer za več kot 
šestkrat. Primerjava z lesom je zanimiva, ker za les nihče ne govo-
ri, da je parozaporen.

Obenem se je potrebno zavedati, da s stališča gradbene fizike paroprepustnost fasadnih toplotnih izolacij v običajnih primerih 
praktično nima vpliva na uravnavanje vlage v prostorih stavbe, je pa pomembna s stališča načrtovanja fasadnega sistema, kjer je 
možnost pojava kondenzacije običajno celo večja pri difuzijsko zelo odprtih sistemih, kot je to v primeru uporabe mineralne volne.

Odziv na ogenj

Pri odzivu na ogenj se EPS uvršča v požarni razred E (normalno gorljivi materiali)  v skladu s standardom EN 13501-1, mineralna vol-
na pa v A1 (negorljivi materiali). Pri določevanju razreda gorljivosti fasadnih sistemov pa se na požarnih testih ne obravnava samo 
gorljivost posameznih slojev ampak se določa odziv celotnega sistema (z vsemi zaključnimi sloji). Zato je potrebno med seboj pri-
merjati odziv celotnih sistemov na ogenj 
in ne le posameznih komponent. Fasadni 
sistemi z EPS se običajno uvrščajo v razred 
B1 (težko gorljivi materiali), sistemi s kame-
no volno pa v odvisnosti od uporabljenih 
zaključnih slojev v razred B1 ali A2.

                                                                                   
 Tabela 2

Kdaj uporabiti sistem z razredom gorljivosti A2? 

Pri enodružinskih hišah in manjših objektih do 10 metrov fasadni sistem razreda A2 ne predstavlja kakšne posebne prednosti pred 
sistemom razreda B1, saj do požara ponavadi ne prihaja na zunanjih delih stavbe ampak v notranjosti stavb. V kolikor pa v notranjosti 
pride do polno razvitega požara in s tem ognjenih zubljev segajočih skozi odprtine (okno…) na fasadne površine, bo po pogasitvi 
požara v obeh primerih potrebno popravilo z zamenjavo toplotne izolacije in zaključnih slojev. Negorljivi fasadni sistemi se morajo, v 
skladu s tehnično smernico TSG-1 001:2010 Požarna varnost v stavbah, uporabljati pri stavbah višjih od 22 metrov zaradi preprečitve 
širjenja požara po fasadi med posameznimi nadstropji in oteženega gašenja. Pri objektih višine 10 do 22 metrov pa je zadosti da se 
izvedejo pasovi iz negorljivega materiala nad odprtinami.

Toplotna kapacitivnost

Podobno kot pri odzivu na ogenj in zvočni izolirnosti je tudi pri toplotni kapacitivnosti potrebno primerjati sistem (v tem primeru 
konstrukcijski sklop) in ne posamezne komponente. V nadaljevanju je prikazan izračun faznega zamika za steno iz opeke debeline  

                                                                                      dolgotrajna                                         kratkotrajna

tip izolacije WL(P) v kg/m2     
(EN 12087)

WS v kg/m2     
(EN 1609)

EPS beli in grafitni do 0,2 do 0,2

MW lamele 3,0 1,0

MW plošče 3,0 1,0

odziv na ogenj v skladu s standardom  EN 13501-1

EPS - beli in grafitni E

Kamena volna - plošče in lamele A

EPS + zaključni sloji B1

Kamena volna + zaključni sloji B1 ali A2
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20 cm izolirano z grafitnim EPS 
debeline 14 cm ali lamelami iz 
MW debeline 14 cm.   

Levi graf prikazuje toplotni tok in fazni zamik pri zidu z lamelami iz MW, na desni strani 
pa pri zidu z grafitnim EPS. Fazni zamik pri lamelah je 7.96 ure, pri grafitnem EPS pa za 
skoraj uro večji 8.71 ure. Kot je razvidno iz tega primera je splošna trditev, da ima stavba 
v primeru uporabe mineralne volne večjo toplotno kapacitivnost (in s tem večji fazni 
zamik) zavajanje, saj je potrebno med sabo primerjati konkretne konstrukcijske sklope.

Zvočna izolirnost

Ne glede na to, da je izolirnost pred širjenjem zvoka po zraku, če gledamo samo po-
samezne komponente, pri mineralni volni večja kot pri EPS, je pri masivnih stenah, kot 
kompozit, približno enaka in se v obeh primerih zlahka doseže zakonsko predpisane 
minimalne zahteve.

Mehanske lastnosti in teža

EPS ima boljše mehanske lastnosti od mineralne volne. Če pogledamo eno izmed bi-
stvenih karakteristik pri fasadah, razplastno trdnost, je ta pri EPS 150 kPa, pri lamelah 
iz MW 80 kPa in pri ploščah zgolj 10 kPa. Ko primerjamo težo izolacij, vidimo da je 
manipulacija z EPS dosti lažja (npr. transport po delovnem odru) kot v primeru mine-
ralne volne. Tudi obtežba na nosilno podlago je v primeru uporabe EPS dosti manjša, 
kar v nekaterih primerih (npr. sanacija fasade brez odstranjevanja obstoječih slojev) ni 
zanemarljivo.

Tabela 3

Primerjava cen 

Ko primerjamo cene posameznih toplotnih izolacij je potrebno upoštevati tudi izolativnost le teh, ne primerja se le cene izolacije 
enakih debelin. V tabelah 4 do 6 je prikazano zakaj. Če je EPS grafitni cca 23 % dražji od belega EPS enake debeline, je ob upošte-
vanju dosežene enake izolativnosti (tabela 6) cena za cca 2 % manjša od navadnega belega EPS. Razvidno je, da so ob upošteva-
nju enake izolativnosti cene lamel iz mineralne volne za približno 100 % večje kot pri EPS, plošče pa okoli 70 %. Pri izračunu so bile 
upoštevane standardne dimenzije plošč in cene iz cenika izdelkov.

Tabela 4                                                                                                                                 Tabela 5                                                                                                                                   Tabela 6

Zaključek

Na podlagi zgornje primerjave karakteristik lahko rečemo, da je stiropor boljša izbira za izdelavo toplotno izolacijskega sloja 
kontaktnega fasadnega sistema kot izolacije iz mineralne volne in nenazadnje je ta izbira tudi precej bolj ekonomična. Mineralna 
volna ima prednost pred EPS le pri visokih stavbah večjih od 22 metrov zaradi požarnih zahtev.

 

 Heat Flows Due to Unit Swing in Internal  
Environmental Temperature

-1,5
-1,25

-1
-0,75
-0,5

-0,25
0

0,25
0,5

0,75
1

1,25
1,5

0 4 8 12 16 20 24

Hour

Te
m

pe
ra

tu
re

 D
ev

ia
tio

n 
[K

]

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Su
rf

ac
e 

H
ea

t F
lo

w
 [W

/m
2 K

]

Internal environmental temperature
zunanja temperatura
Internal surface heat flow
External surface heat flow

 Heat Flows Due to Unit Swing in Internal  
Environmental Temperature

-1,5
-1,25

-1
-0,75
-0,5

-0,25
0

0,25
0,5

0,75
1

1,25
1,5

0 4 8 12 16 20 24

Hour

Te
m

pe
ra

tu
re

 D
ev

ia
tio

n 
[K

]

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Su
rf

ac
e 

H
ea

t F
lo

w
 [W

/m
2 K

]

Internal environmental temperature
zunanja temperatura
Internal surface heat flow
External surface heat flow

primerjava teže izolacij

tip izolacije teža kg/m3 teža (kg)  za 200m2, deb.14 cm

EPS grafitni, beli 15 420,0

MW lamele 80 2.240,0

MW plošče 120 3.360,0

% primerjava cen glede na izolativnost    -     
(izhodišče EPS beli)

tip izolacije debelina %

EPS beli 15 cm /

EPS grafitni 12 cm - 2%

MW plošče 14 cm + 70%

MW lamele (knauf) 16 cm + 99%

% primerjava cen glede na debelino    -     
(izhodišče EPS beli)

tip izolacije debelina %

EPS beli 16 cm /

EPS grafitni 16 cm + 23%

MW plošče 16 cm + 82%

MW lamele (knauf) 16 cm + 87%

potrebna debelina izolacije za enako izolativnost 
(npr. U=0,267 W/m2K)

tip izolacije toplotna 
prevodnost

debelina

EPS beli 0,039 14,6

EPS grafitni 0,032 12,0

MW plošče 0,036 13,5

MW lamele (knauf) 0,040 15,0
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 BALTIĆ d.o.o. -                     
dober glas seže v deveto vas

Predstavljamo družinsko podjetje Baltić d.o.o, čigar lastnika sta Baltić Mir-
sad in Denis; oče in sin, ki z skupnimi močmi pišeta koroško zgodbo o 

uspehu.

Družinsko podjetje družine Baltić je ustanovil Mirsad Baltić leta 1997, potem ko je 
po 25-ih letih dela izgubil službo v Železarni Ravne. Po poklicu je sicer metalurški 
tehnik, vendar je rad opravljal razna pleskarska in keramičarska dela v lastnem 
domu ter pri sorodnikih in prijateljih. Zaključna gradbena dela je zelo dobro 
opravljal in ker dober glas seže v deveto vas, je bilo povpraševanje po njegovih 
storitvah precejšnje, kar ga je privedlo do odločitve za samostojno podjetniško 
pot. Svojo dejavnost je registriral kot samostojni podjetnik posameznik: SLIKO-
PLESKARSTVO, ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, Mirsad Baltić s.p.. Do leta 2000 je 
delo opravljal sam, nato se je obseg naročil povečal in je zaposlil prvega delavca. 
Zaradi kvalitete dela in strokovnosti je v naslednjem desetletju povpraševanje 
po storitvah podjetja vztrajno naraščalo in leta 2011 je bilo v podjetju že pet 
zaposlenih. Podjetje je opravljalo izdelavo fasad na novogradnjah in sanacije 
starejših hiš, slikopleskarska dela za zasebne hiše, podjetja, javne prostore ter 
suhomontažne gradnje z mavčnimi ploščami. 

Mlada moč in znanje okrepi podjetje
Denis Baltić se je očetu pridružil leta 2009 po zaključeni diplomi na Fakulteti 
za strojništvo v Mariboru. Ker so prepoznali trende v panogi doma in v Evropi, 
so glavnino svoje dejavnosti preusmerili predvsem v izdelavo fasad, in sicer v 
okviru celovitih energetskih sanacij večstanovanjskih stavb in stavb v javni rabi. 
Leta 2011 so ustanovili novo podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo, BALTIĆ 
d.o.o. Zaradi drugačne pravno formalne organiziranosti je bilo lažje poslovati, 
predvsem z vidika poslovanja z naročniki in sklepanja pogodb s podjetji in jav-

nim sektorjem. Na novoustanovljeno podjetje so prenesli vso dejavnost prejšnjega podjetja. Obseg del se je povečal tako, 
da so kandidirali in pridobili večstanovanjske objekte in javne projekte, zato so v teh težkih časih povečali obseg zaposle-
nih na 18. S povečanim obsegom naročil za fasade pa so naleteli na nov izziv in tako začeli z lastno proizvodnjo armiranih 
stiropornih plošč, ki se uporabljajo za zaprte kapne napušče, zapolnjevanje praznih prostorov, raznih lin in niš v zidovih, 
enostavno zapiranje instalacijskih kanalov, odprtin, jaškov. Stroj za armiranje je Denis Baltić skonstruiral v okviru svoje di-
plomske naloge in je izdelan po njegovih zamislih in načrtih. Namen je vsekakor dosežen, saj stroj omogoča lažje delo in 
večjo produktivnost. Danes je izdelek patentiran kot ARMIRANA GRADBENA ŠPALETA. Prav tako izdelujejo fasadne špalete, 
ki jih potrebujejo pri svojem delu. S tem so pocenili izvedbo fasad in obdržali kakovost ter dodali podjetju perspektivno 
dodatno dejavnost.

V tej zgodbi o uspehu smo vključeni tudi mi v JUB-u z našimi materiali in podporo, saj s podjetjem Baltić že dolga leta 
uspešno sodelujemo. Želimo jim uspešno nadaljnjo pot.
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V prejšnji številki JUB Magazina smo vam predstavili del trendovskih barvnih 
kombinacij, ki smo jih v JUB-u pripravili za leto 2014. Navdih za letošnje barv-

ne trende smo našli v ljudeh iz različnih delov sveta. Prav njihova kultura, tradi-
cija in avtohtono okolje v katerem živijo, so narekovali izbor barvnih kombinacij, 
katere si lahko v celoti ogledate v brošuri barvni trendi. V tokratni številki JUB 
Magazina pa smo za vas izbrali dve barvni kombinaciji, ki ju priporočamo za 
barvite jesenske dni.

Barvni                                  
Trendi 2014

Barvitost mavričnih odtenkov neba, pokrajine in skalnatih vrhov skrivno-
stnih Andov, barviti šali in ogrinjala, topli, odločni pogledi domačinov, 
čokate, žilave postave rišejo značaj skrivnostne dežele Bolivije. Ta košček 
sveta, ki je edinstven biser naravnih lepot je bil navdih za JUB-ov barvni 
trend »Sentiments of Love«, ki povezuje barvo peska z nežno vijolično, in-
tenzivno modro, pomladno zeleno in indijansko rjavo barvo.

Inspiracijo za barvno kombinacijo »Fields of Glory« smo našli na Tajskem, eksotični deželi, ki se ponaša s sanjskimi plažami, 
bogato kulturo, tropsko pokrajino, prešernimi zelenimi terasami riževih polj in nalezljivimi nasmehi domačinov. Ta barvna 
kombinacija ponuja razgibano paleto zelenih odtenkov v kombinaciji z vijolično. Pustite se zapeljati odtenkom dežele 
nasmehov. 
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Zgodba o najlepšem, najprimernejšem in najbolj všečnem barvnem od-
tenku fasade se odvija vsakič znova z vsako barvno študijo in vsakim in-

dividualnim svetovanjem v našem JUB Design Studiu. 

Vsaka zgodba dobi svoj zaključek, kakšne zgodbe pa se vmes včasih spremenijo 
v prave sage. Vsake oči imajo svoj pogled, vsaka krajina svojo identiteto in vsak 
dom svojo dušo. In naše zgodbe se zaključijo s srečnim koncem. Vedno.

V množici barvnih odtenkov predstavlja proces izbora optimalnega fasadnega 
odtenka upoštevajoč nianse, ki so na in v okolici hiše, koordinacijo in usklajevanje 
mnenj družinskih članov. Danes je pač tako, da ima vsaka hiša več »poglavarjev«. 
Razlike v željah, predstavah in občutkih dveh ali celo treh generacij niso nepre-
mostljive, saj koordinacija mnenj kar kliče k rešitvi v nevtralnih, manj intenzivnih, 
nežnih in dandanes modernih tonih. Novi semaforji na vasi niso več zaželeni.

Bela kava s čokolado

V tokratnem članku hvalnico pojemo čokoladi. Ne le zato, ker jo avtorica članka 
obožuje, ampak so najfinejši čokoladni in kavni odtenki odlična izbira za tiho 
ozadje vašega doma. Preprosti toni barve bele kave, s temnejšimi čokoladnimi 
poudarki, ustvarijo nevtralno, a razkošno ozadje. Z odtenki, kot so 1143 1145 ali 
1094 in 1093 po barvni karti JUB, svojemu prenovljenemu domovanju podarite 
nežnost in mehkobo. 

Gorenjski nageljni in rdeče bršljanke

Ko fasader pospravi oder in pospravite dvorišče, uživajte. Privoščite si popoldan-
ski prigrizek s kavo, slastno čokolado in svežo smetano. V družbi preroško rdečih 
bršljank ali dišečih gorenjskih nageljnov. In ne pozabite na prijatelje, sosede in 
znance. Naj se vam pridružijo.

                 Barvne kombinacije  
za več generacij

Primer celotne barvne študije
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Podjetje PENZEL, Aleksander Gorečan s.p. 

Z dekorativnimi tehnikami 
do celostne podobe prostora

Ljudje se za dekorativne tehnike odločajo zaradi njihovega glamurozne-
ga in atraktivnega videza, prostoru pa dajo tudi dodatno energijo in ga 

poživijo. 

Vsak prostor, četudi majhen, velik, svetel ali temen, je primeren za dekorativne 
tehnike, pomembno pa je, da za določen prostor izberemo pravo tehniko. Na-
čeloma velja, da so za dekorativne tehnike primerni prostori z večjo kvadratu-
ro, saj tak prostor velikokrat deluje »prazno in dolgočasno«. V večjih prostorih 
imamo veliko možnost izbire ustrezne tehnike, medtem ko moramo v manjših 
prostorih bolj previdno in strokovno oceniti, katera dekorativna tehnika bo pri-
šla do izraza in katera ne. Poleg velikosti prostora in sten je pomembna tudi 
svetloba v prostoru, saj večina trenutno najbolj zaželenih dekorativnih tehnik za 
svoj končni izgled uporablja kovinsko barvo, ki svoj efekt pokaze šele ob pravi 
svetlobi. Spalnica, dnevna soba in hodnik so prostori, za katere se ljudje največ-
krat odločajo, da jih bodo poudarili z dekorativo, prednost večine dekorativnih 
tehnik pa je tudi ta, da so površine pralne in so zato priročne v bolj obremenje-
nih prostorih, kot so hodniki, stopnišča in otroške sobe. 

Katere dekorativne tehnike in barve so najbolj v trendu?

Po izkušnjah in po mnenju obiskovalcev sejma Los, kjer se predstavljajo  deko-
rativne tehnike, so najbolj priljubljene oziroma všečne tehnike Versus, Acero 
in tehnika Petinato. Vse naštete tehnike za končni videz uporabljajo kovinsko 
barvo, kar da tehniki se bolj atraktiven videz. Prednost novih kovinskih JUB-ovih 

barv iz družine JUB DECOR je v njihovi pestrosti in barvitosti, kar pomeni, da 
prostoru glede na obstoječe pohištvo prilagodimo barvo, da se sklada z notra-
njim interierjem. Barve, ki so trenutno najbolj trendovske, so močne, intenzivne 
barve; globoko morsko modra, zlata, travnato zelena, bordo rdeča in srebrna. 

Trajanje izdelave dekorativne tehnike in cenovni okvir 

Izdelava dekorativne tehnike v primerjavi z klasičnim beljenjem traja dlje. Pri klasičnem beljenju prvi dan zaščitimo prostor 
in enkrat pobelimo na ometane ali poglajene stene,  drugi dan znova pobarvamo, pospravimo in storitev je zaključena. 
Pri izdelavi dekorativne tehnike se postopek prične s pripravo površine, ki mora biti zglajena in pobrušena zelo kvalitetno, 
povprečno to traja tri dni, nadaljuje se z barvanjem  podlage, sledi nanos materiala - v večini primerov je to Marmorin, 

zadnji, peti dan, pa še barvanje s kovinsko barvo in pospravilo. Cena je zaradi postopka, ki zahteva svoj čas, natančnost in 
pa predvsem izkušenost izvajalca dekorativnih tehnik višja, kot pri klasičnem beljenju.

Dekorativa kot nadgradnja osnov slikopleskarstva

Ker s klasičnim beljenjem ne moremo ponuditi storitve, ki bi vsem strankam zadovoljile njihove potrebe pri slikopleskar-
skih storitvah, so se v podjetju Penzel odločili, da se povežejo s podjetjem JUB in se specializirajo za izdelovanje dekorativ-
nih tehnik. Slikopleskarstvo je lahko namreč po mnenju številnih mnogo več kot samo beljenje sten. S tehnikami se lahko 
bolj približamo stilu opreme, celotnega ambienta strankinega doma ali poslovnega prostora  in tako celostno zaključimo 
podobo prostora.
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        V Občini Ruše za 
barvno usklajenost fasad                        

z okoljem in naravo 

Barvno onesnaževanje je pri nas v Sloveniji aktualna in pereča tema, na 
problematiko uporabe neprimernih barv na fasadah objektov pa je v za-

dnjih letih pogosto opozarjala le arhitekturna stroka. V tem času po vsej Slo-
veniji pospešeno potekajo energetske sanacije stanovanjskih objektov, naj-
bolj neposreden in viden del te prenove pa predstavljajo prav barve fasad.  

Podjetje JUB in Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani sta zato v so-
delovanju z Občino Ruše organizirala arhitekturno delavnico in na konkretnem 
primeru mesta Ruše prikazala, kako se strokovno pripravijo smernice za izbor 
primernih barvnih odtenkov za stavbe, da bi bile te ustrezno skladne z okoljem 
in naravo, s čimer bi poskrbeli za prijeten videz mesta tudi po njegovi prenovi. 

Vojka Kos, ki v JUB-u skrbi za strateški razvoj blagovnih znamk, je na predstavi-
tvi rezultatov delavnice v Kulturnem domu Ruše, poudarila, da smo v JUB-u kot 
proizvajalci fasadnih sistemov in barv že pred štirimi leti prvi začeli sodelovati 
s Fakulteto za arhitekturo, saj želimo vplivati na višjo kakovost podobe javnega 
zunanjega prostora in na ta način pomagati zmanjšati število nekontroliranih in 
neprimernih barvnih posegov v okolje. 

Profesor doc. doc. dr. Tomaž Novljan iz Fakultete za arhitekturo je dejal, da nek-
daj celo preveč monotoni stanovanjski objekti danes pogosto postanejo preveč 
barviti in s tem rušijo barvno ravnotežje v zunanjem, javnem delu stanovanjskih 
območij. Novljan je skupaj s sodelavko Bredo Božič in študenti višjih letnikov 

arhitekture predstavil projekt, kako v občini Ruše primerno obravnavati in danemu okolju ustrezno barvno prilagoditi 
večstanovanjske objekte. Omenil je, da je potrebno dobro poznati lastnosti barv in razumeti, da barve zaznavamo dru-
gače pod različnimi svetlobnimi pogoji ter da lahko odtenki barv na velikih fasadnih površinah delujejo povsem drugače, 
kot na manjših. Študentje arhitekture so na izdelanih maketah tipičnih večstanovanjskih objektov predstavili arhitekturne 
podlage in barvne študije, na ta način pa pokazali, kateri odtenki iz JUB-ove barvne karte so v konkretnem primeru najbolj 
primerni za zunanjo podobo zaključnih ovojev tamkajšnjih fasad. 

V JUB-u želijo s sistemskim pristopom občinam in krajanom nakazati tudi kakovostne rešitve, kako se lotiti enovite ener-
getske prenove mest ter stanovanjskih naselij. Na srečanju z občani, upravitelji in predstavniki lokalne skupnosti, je Iztok 
Kamenski, vodja JUB Akademije, podrobno predstavil vse pozitivne učinke energetske prenove. Z JUB-ovimi toplotnoizo-
lacijskimi sistemi JUBIZOL, ki so plod domačega znanja in jih izdelujemo že 45 let, uporabnikom zagotavljamo tudi več kot 
40-odstotni prihranek energije. V Rušah smo tako prenovili že pet objektov in prepričali stanovalce v smotrnost naložbe v 
ustrezen fasadni ovoj, pri čemer JUB zanj jamči tudi z dolgo garancijsko dobo 15 ali 25 let.
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        Kreativno povezovanje 
Fakultete za design in             

JUB Akademije 

V želji povezati študijske programe z dragocenimi izkušnjami, ki jih lahko 
študentje pridobijo na praktičnih delavnicah, se je trzinska Fakulteta za 

dizajn povezala z družbo JUB in skupaj z nami pripravila interdisciplinarno 
delavnico s tematskim naslovom Oblačimo prostore. JUB je za izvedbo de-
lavnice zagotovil vse potrebne materiale ter orodja, s katerimi so študentje 
notranje opreme v tednu dni izdelali navdušujoče kreacije na temo Štirje le-
tni časi »micro/MACRO«. 
Na izjemno kreativni delavnici je sodelovalo 24 študentov 3. letnika programa no-
tranja oprema, ki so si poleg JUB Design Studia ogledali še mešalnico barv, kjer so 
se seznanili z JUB-ovimi materiali, barvnimi teksturami in dekorativnimi tehnikami. 
O barvah jim je v JDS predaval doc.dr. Tomaž Novljan iz ljubljanske Fakultete za ar-
hitekturo, JUB Akademijo pa jim je predstavil Iztok Kamenski. Od 4. do 7. marca so 
študentje ustvarjali svoje kreacije v prostorih fakultete pod vodstvom višje predava-
teljice Mojca Perše, ki je bila tudi pobudnica tega skupnega projekta. Posamično ali 
v skupinah so pripravili vsak svoj projekt štirje letni časi, ki smo jih razstavili v našem 
Tehnološko raziskovalnem centru, na ogled pa so tudi v JUB Design Studiu ter jeseni 
na razstavi v sklopu Meseca oblikovanja, ki ga organizira Zavod Big. 
Naloga vsake skupine študentov je bila pripraviti vse faze: od ideje do končne rešitve, 
od skice in iskanja barvnih konceptov, do eksperimentiranja in iskanja novih barvnih 
tekstur, reliefov in vzorcev. Ker je JUB ekološko naravnano podjetje, so študentje pri 
delu uporabljali reciklirane, odpadne materiale, največkrat pa jih kombinirali z belo 
barvo, da bi to prišlo še bolj do izraza. Pri delu so uporabili Marmorin dekorativni 
akrilni kit, EPS lepilno malto ter izravnalno maso Nivelin, med barvami pa visoko po-
krivne barve JUPOL Gold, belo barvo JUPOL Classic, barvo iz družine  JUBIN, visoko 
pralni JUPOL Latex, univerzalno barvo za niansiranje Uniton ter dekorativne premaze 
Glamour z zlatim, srebrnim in bronastim kovinskim odtenkom. Pri kreacijah so se po-
igrali tudi z elementi feng šuja, preverjali, kakšne učinke ima rdeča barva, v materiale 
mešali sol, kis in sodo bikarbono, izdelovali nova orodja in šablone, pri tem pa so se 
od materialov tudi veliko naučili. 

Delavnica je bila del projekta »Mikro/Macro/Mezzo«, ki jo trzinska fakulteta izvaja 
znotraj mednarodne platforme Border Crossing in povezuje fakultete iz ZDA, Škot-
ske in Slovenije, projekt pa vodi in koordinira mag. Jasna Kralj Pavlovec. 
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JUB z barvami JUBIN omogočil prenovo 
otroških igral in klopi v Občini Litija   

V akciji Dan za spremembe, ki je potekala v Občini Litija, smo v JUB-u s svojimi barvami  družine JUBIN poskrbeli, da 
so otroška igrala in klopi na številnih otroških igriščih v občini zasijala v novih barvah. 

Razveselili smo tako malčke in njihove starše kot tudi druge krajane Litije, ki do pozne jeseni veliko prostih uric preživijo v 
parkih na desnem bregu reke Save. V akcijo, katere pobudnika sta Mladinski svet občine Litija in ZKMŠ Litija enota Mladinski 
center Litija, se je vključilo preko 30 prostovoljcev. 

Vodji projekta Mojca Mikac in Tina Baš sta poudarili, da akcije brez barv podjetja JUB organizatorju ne bi uspelo izpeljati: »V 
imenu malčkov, staršev in drugih krajanov se iskreno zahvaljujemo družbi JUB, ki se je velikodušno odzvala in nam podarila 
veliko barv za naša igrišča. JUB je s tem ponovno dokazal, da barve ne spremenijo le našega doma, temveč tudi prostor jav-
nega dobrega, ki kljub sodobnemu načinu življenja še vedno ostaja zbirališče vseh generacij.« 
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        Otroško letovišče Pacug  
zasijalo v novih barvah  

V otroškem letovišču Pacug, ki deluje pod 
okriljem Zveze prijateljev mladine Vič-

-Rudnik, so se v aprilu in maju intenzivno pri-
pravljali na projekt 50 morskih radosti, da bi 
malčkom in mladostnikom letos omogočili 
letovanje v prenovljenih ter barvito osveženih 
prostorih. 

Tako jim je s številnimi prostovoljci z barvami iz 
družine JUPOL uspelo prebarvati otroške kopal-
nice in sobe v dveh od sedmih hišic, v katerih bi-
vajo otroci in njihovi spremljevalci, prenovili pa so 
tudi otroško ambulanto, del zunanjih sten uprav-
ne stavbe ter z barvami družine JUBIN  prebarvali 
klopi, mize in stole, ki jih obiskovalci koristijo na 
zunanjih površinah. Projekt 50 let morskih radosti 
lahko spremljate tudi na njihovi Facebook strani.
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Prva nagrada JUPOL Gold 5 l v izbrani niansi po Barvni karti JUB (I. - IV. cen. razred) in valjček JUPOL Gold, druga nagrada 5 
l JUPOL Gold v izbrani niansi po barvni karti JUB (I. - IV. cen. razred), 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. 2014. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti.

Nagradna    
Križanka



JUPOL Classic vam z izboljšano formulo 
zagotavlja večjo kakovost in boljšo pokrivnost. 

JUPOL Classic
z vami že 45 let
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Prebarvajte več.
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