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Почитувани                                                             
деловни партнери,

Оваа година компанијата JUB слави 140 години од постоењето. Успешната 
долгогодишна комбинација на знаење, искуство и традиција, повторно 
резултираше со низа од иновации кои ги подготвивме за Вас. Многу вре-
ме посветивме на оптимизација на понудата во сите сегменти, а се погри-
живме и за нејзиното шаренило со новата генерација на пигменти DIPI и  
бои JUPOL trend, го обновивме изгледот на трговската марка JUBIZOL, а 
понудата ја дополнивме и со новиот иновативен систем Thermo за внат-
решни ѕидни површини.  

Новините се претставени во следниот прилог. 

Вашиот JUB.
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 ДО 25 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЈА

 ДО 40%
ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

БЕСПЛАТНО СОВЕТУВАЊЕ
СО АРХИТЕКТ И

ТЕХНИЧКО ЛИЦЕ
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JUBIZOL - унапредена понуда на 
топлотно изолациските системи 

Оваа година потполно ја унапредивме понудата на топлинско изолациските системи JUBIZOL. 
Секој од понудените JUBIZOL системи на купувачот му нудат одредени конкретни пред-
ности. Понудата на системи и визуелно ја заокруживме, со што на потрошувачите им 
ја направивме поразбирлива. Со воведувањето на новите технологии и знаења во раз-
војот и производството на завршни декоративни малтери, дополнително ги подобривме 
својствата на фасадните системи. Називите на малтерите, со цел да им се доближат до 
купувачите, ги преименувавме во нови – интернационални.

JUB JUBIZOL топлинско изолациските системи ги збогативме со Standard line понудата, која 
се одликува со проверен квалитет, зад кој стојат повеќегодишни истражувања, знаење и 
искуство. Основна карактеристика на оваа линија е едноставноста при вградувањето, 
која на изведувачите и инвеститорите им овозможува брзо, лесно и сигурно да дојдат 
до саканите резултати. Покрај лесната апликација и добриот квалитет, овие производи 
имаат и достапни цени, со што успеавме во топлинските системи од  Jubizol Standard ли-
нијата да ги обединиме сите потребни елементи – добра цена, добар квалитет, добар 
конечен ефект.

?
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JUBIZOL FINISH silicone XT/XS -    
нова генерација на малтери

Со желба нашите фасади да ги направиме уште посигурни и подолготрајни, го развивме 
производот JUBIZOL Finish silicone XS /XT –малтер кој е вистински одговор на тоа. 
Специјалната формулација, со додаток на силиконско врзиво ни овозможува поголема 
водоодбивност, а со самото тоа и поголема долготрајност и отпорност на атмосферски 
влијанија. Со добра цврстина, пареопропусност и биоцидна заштита, обезбедивме 
Вашиот објект да биде заштитен и сигурен. Овој малтер е на располагање во пердашена 
структура 2,0 мм и измазнета структура 1,5 мм и 2,0 мм, а може да се нијансира во повеќе 
од 200 нијанси.  

Производ EAN код Пакување Напомена

Jubizol Finish silicone XT 2,0 mm 8605022108462 25 kg

НОВОJubizol Finish silicone XS 1,5 mm 8605022108936 25 kg

Jubizol Finish silicone XS 2,0 mm 8605022113855 25 kg
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JUBIZOL FINISH acrylate XT/XS     
  

Следејќи ги трендовите на пазарот и потребите на нашите купувачи, можеме да Ви понудиме 
готови нијанси на акрилните декоративни малтери, со цел да ја освежиме и дополниме 
нашата понуда во делот на квалитетни, атрактивни, а со цена поволни нијанси.  Се работи 
за 33 нијанси, кои вашиот објект сигурно ќе го направат естетски единствен и поинаков. 
Помеѓу понудените нијанси можете да ги најдете зелените нијанси на Бразил, кафените 
тонови на Мароко и Индија, црвените тонови на Менхетн, сивите тонови на Канзас итн. 
Покрај атрактивните и модерни нијанси, овој акрилен малтер се одликува и со особено 
лесна апликација и лесно добивање на саканата структура,  дури и кај најспецифичните 
интензивни нијанси. 

 

*Нијансите се добиваат исклучиво со нијансирање во фабриката на JUB во Шимановци

Производ Пакување Нијанси* Напомена

Jubizol Finish acrylate XT 2,0 mm 25 kg 33
НОВО

Jubizol Finish acrylate XS 1,5 mm 25 kg 33
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Дали сте знаеле дека JUB продава фасади повеќе од 50 години? 

Трговската марка JUBIZOL постои од средината на осумдесеттите 
години на минатиот век, кога му беше претставена на пазарот со 
слоганот ‘JUBIZOL - фасада за топол дом’. Изразот JUBIZOL настана 
од зборот JUB и зборот ИЗОлација.

JUBIZOL Trend finish - за разнобојни 
архитектонски детали на фасадата
(Овој производ во 2015 година ќе може да се добие само нијансиран – директно од 

фабриката)

Врвниот декоративен малтер JUBIZOL Trend finish, со својата широка палета на интензивни  
„cool“ нијанси е наменета на сите оние кои сакаат со архитектонски детали на објектот 
да му доловат посебен и уникатен стил. Малтерот е направен од технолошки напредни 
компоненти кои обезбедуваат висока отпорност на UV зрачење, а на располагање е во 
измазнета или пердашена структура. Истиот е дел од JUBIZOL EPS, JUBIZOL STRONG и 
JUBIZOL PREMIUM фасадните системи. 

 

Производ EAN код Пакување Напомена

JUBIZOL Trend finish S 1,5 mm 3838527558172 25 kg

НОВОJUBIZOL Trend finish S 2,0 mm 3838527558189 25 kg

JUBIZOL Trend finish T 2,0 mm 3838527558066 25 kg

UNIXIL G 1,5 mm 1000 3838527390277 25 kg
Се укинува 

UNIXIL G 2,0 mm 1000 3838527390284 25 kg
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"Cool" нијанси -       
потемни нијанси наменети за целата 
фасадна површина

Cool нијансите се идеално решение за сите кои преферираат потемни нијанси на целата 
фасадна површина. Направени се од IC одбојни пигменти, кои ги одбиваат сончевите 
зраци и со тоа обезбедуваат до 25% пониски температури на фасадната површина, со што 
се спречува прекумерно растегнување на фасадата поради прегревање. Cool нијансите 
можат да се нарачаат како JUBIZOL Trend finish S и T (измазнета/smooth структура и 
пердашена/trowelled структура), како и во фасадната боја REVITALCOLOR AG. Нијансите 
се достапни само од JUB. Освен наведените, можат да се нарачаат и други нијанси кои ги 
правиме по нарачка.
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JUBIZOL Unixil finish S - силоксанизиран 
малтер за сите видови на изолациски облоги 

Новата генерација малтери Unixil се одликува со едноставна примена и поубава структура. Поради 
продолженото отворено време за работа, при екстремни услови полесно се вградува и сé 
уште има многу убава структура. Со оглед на тоа дека содржи соодветна заштита, малтерот го 
штити фасадниот систем од алги и мувла. 

Како и до сега, овој производ ја покрива целата палета на нијанси, освен интензивните, кои се 
достапни само во JUBIZOL Trend finish. 

За летните месеци подготвивме JUBIZOL Summer finish aditiv, со кој се добива подолго отворено време 
при високи температури. За зимските месеци пак, подготвивме систем на „двокомпонентни 
малтери“ JUBIZOL Unixil finish Winter и JUBIZOL Winter finish additiv кои овозможуваат соодветно 
сушење при температури до 1°C и голема влажност на воздухот. 

.  
Производ EAN код Пакување Напомена

JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm 1001 3838527558080 25 kg

НОВО: нов изглед и 
подобрен квалитет

JUBIZOL Unixil finish S 2,0 mm 1001 3838527564623 25 kg

JUBIZOL Unixil finish S 1,5 mm 2000 3838527558134 25 kg

JUBIZOL Unixil finish S 2,0 mm 2000 3838527558141 25 kg

JUBIZOL Unixil finish winter S 1,5 mm 1001 3838527571287 25 kg

НОВО JUBIZOL  Winter finish additive 3838527567457 0,5 L

JUBIZOL Summer finish additive 3838527565958 1,25 kg

UNIXIL G 1,5 mm 1001 3838527390239 25 kg

Се укинуваат 

UNIXIL G 2,0 mm 1001 3838527390246 25 kg

UNIXIL G 1,5 mm 1000 3838527390277 25 kg

UNIXIL G 2,0 mm 1000 3838527390284 25 kg

UNIXIL G 1,5 mm 2000 3838527460062 25 kg

UNIXIL G 2,0 mm 2000 3838527460055 25 kg
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JUBIZOL Grund - подлога за малтерите од 
линијата XS и XT

За новата генерација на малтери Jubizol Finish acrylate XS/XT и Jubizol Finish silicone XS/XT 
обезбедивме и соодветна подлога - JUBIZOL Grund . Се работи за универзална основна 
подлога за декоративни малтери, која Ви овозможува подобрено прифаќање на малтерот 
за подлогата, одлична покривност, изедначување на подлогата и продолжено време за 
обработка на малтерот. Достапна е во две пакувања – 7 kg и 25 kg.

Производ EAN код Пакување Напомена

JUBIZOL Grund 7 kg 8605022113800 7 kg
НОВО

JUBIZOL Grund 25 kg 8605022113794 25 kg

NOVOSTI 2015 -MKD_2.indd   9 2.3.2015   14:00:41
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KULIRPLAST 1.8 - 10-те традиционални 
нијанси на KULIRPLAST 2.0 mm сега се 
достапни и во гранулација од  1.8 mm

Фамилијата Kulirplast 1.8, која има исклучителни апликативни својства, ја збогатуваме со 10 
нови нијанси, кои се слични на нијансите на  KULIRPLAST 2.0 и кои веќе долга низа на 
години ја потврдуваат својата атрактивност со украсување на многубројни објекти. На 
ваков начин Ви овозможуваме природната боја на камената структура да ја вклопите 
со најразличните детали и облици во архитектурата, а при тоа и понатаму да и останете 
верни на природата и во склад со неа. Заштитете ги и освежете ги своите објекти со 
новите нијанси на обоениот мермерен гранулат кој е лесен за вградување!

Производ EAN код Пакување Напомена

Kulirplast  1.8 405 8605022114364 25 kg

НОВО

Kulirplast 1.8 440 8605022114371 25 kg

Kulirplast 1.8 445 8605022114388 25 kg

Kulirplast  1.8 450 8605022114395 25 kg

Kulirplast  1.8 455 8605022114401 25 kg

Kulirplast  1.8 460 8605022114456 25 kg

Kulirplast  1.8 470 8605022114418 25 kg

Kulirplast  1.8 480 8605022114425 25 kg

Kulirplast  1.8 490 8605022114432 25 kg

Kulirplast  1.8 495 8605022114449 25 kg

NOVOSTI 2015 -MKD_2.indd   10 2.3.2015   14:00:49
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Дали сте знаеле дека EPS топлотната изолација има најнизок еколошки 
коефициент ∆oi3 од сите топлотни изолации присутни на пазарот? 
Тоа значи дека најмалку ја загадува околината по m2.

Еколошкиот индикатор  ∆oi3 е стандардизиран од страна на Австриски-
от институт за здрави и еколошки куќи IBOи е составен од најдобрите 
репрезентативни индикатори од еколошката декларација EPD. 

JUBIZOL EPS F G0 SunStop -    
бела површина на графитниот EPS за 
полесно вградување

Премачканата графитна плоча обезбедува полесно вградување на графитниот стиропор на 
фасадата, бидејќи белиот горен слој спречува извиткување на плочата при непосредно 
изложување на сонце. При повисоки надворешни температури, температурата на по-
вршината на плочата е за околу 30% пониска во однос на класичен графитен стиропор. 
Достапен е во дебелини од 10 до 300 mm (исто и под трговското име Eurotherm). Произ-
водот е распореден во Еуро класата E (λ = 0,032).

JUBIZOL EPS F G0 SunStop Premium -  
комбинирана бело-графитна калапена 
плоча за едноставно вградување

Плочата е направена со комбинација на графитна и бела плоча. Производството во калап 
обезбедува затворена структура на ќелиите. Се одликува со висока топлинско изола-
циска моќ (λ = 0,031). Тенкиот слој на белата стиропорна плоча на површината спречува  
извиткување на плочата при непосредно изложување на сонце. При повисоки надво-
решни температури, температурата на површината на плочата е за околу 30% пониска 
во однос на класичен незаштитен графитен стиропор.

Производ Пакување Напомена

JUBIZOL EPS F G0 SunStop m2 НОВО

Производ Пакување Напомена

JUBIZOL EPS F G0 Sun Stop Premium m2
НОВО

JUBIZOL EPS F G0 Sun Stop Premium m2

NOVOSTI 2015 -MKD_2.indd   11 2.3.2015   14:00:56
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JUBIZOL EPS -        
EPS фасаден систем по мерка 

JUBIZOL EPS системот се темели на знаењето и искуството кое го стекнавме минатите пет 
децении, со изградба на повеќе од десет милиони метри квадратни контактни топлинско 
изолациски фасадни системи со изолациска облога од експандиран полистирен. 

Системот ги задоволува потребите на најголемиот број на купувачи. Изведбата е едноставна, 
па поради тоа овој систем е прв избор на повеќето стручњаци. 

Предности на системот:

 6 Избор на компоненти по мерка, со вистински сооднос на цената и квалитетот,

 6 Систем со најнизок еколошки индикатор ∆oi3, 

 6 Голем избор на отпорни нијанси во измазнета и пердашена структура, 

 6 Долготрајна отпорност на алги и мувла.

Стандардниот и најчест систем JUBIZOL EPS се состои од следните компоненти:

 6 изолација: JUBIZOL EPS F W0;
 6 лепило и основен малтер: JUBIZOL EPS lepilna malta; 
 6 подлога: JUBIZOL Unigrund;
 6 завршен малтер: JUBIZOL Acryl finish S или T.

Промени во рамки на системот JUBIZOL EPS standard:   

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

EPS lepilna malta JUBIZOL EPS lepilna malta*
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Akrilni glajen omet JUBIZOL Acryl finish S  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; S- smooth - измазнет

Akrilni zariban  omet JUBIZOL Acryl finish T  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; T- trowelled - пердашен

NOVOSTI 2015 -MKD_2.indd   12 2.3.2015   14:01:22
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JUBIZOL MW -        
систем со минерална волна по мерка

За изолација се користат ламели или плочи од минерална (камена) волна, а како завршен 
слој достапни се повеќе видови на завршни малтери JUBIZOL.

Против пожарните заштитни прописи дозволуваат употреба на овој систем и на објекти 
повисоки од 22 m. Се одликува со голема пареопропусност, која многу се бара од страна 
на купувачите, а сите понудени завршни малтери обезбедуваат висока отпорност на 
атмосферски води.

Предности на системот:

 6  избор на компоненти по мерка,

 6  можност за употреба на објекти повисоки од 22 m,

 6  долготрајна отпорност на алги и мувла.

Стандардниот и најчест систем JUBIZOL MW се состои од следниве компоненти:

 6 изолација: ламели или плочи од минерална волна; 

 6 лепило и основен малтер: JUBIZOL lepilna malta; 

 6 подлога: JUBIZOL Unigrund;

 6 Завршен малтер: JUBIZOL Silicone finish S или T. 

Промени во рамки на системот JUBIZOL MW standard:   

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

JUBIZOL lepilna malta JUBIZOL lepilna malta
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Silikonski glajen omet JUBIZOL Silicone finish S  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; S- smooth - измазнет

Silikonski zariban omet JUBIZOL Silicone finish T  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; T- trowelled - пердашен
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JUBIZOL Premium -        
самочистечки фасаден систем

Наменет е за топлотна изолација на престижни објекти, кај кои со избраната палета на 
бели и светли пастелни нијанси се обезбедува посакуваната елеганција и допадлив 
минимализам. Високата водоодбивност и малото прифаќање на нечистотија се резултат 
на нано технологијата, која овозможува употреба на системот и на фасадни површини 
на високи објекти кои се изложени на врнежи. Системот е посебно добар за загадени 
околини, како индустриски центри, солени и морски поднебја и други.

Предности на системот:

 6  Технолошки напредните материјали резултираат со врвни карактеристики, на база 
на кои на купувачите им обезбедуваме најмалку 25 години гаранција на топлотно - 
физичките својства на системот;

 6 Високиот степен на водоодбивност и самочистивоста на завршниот малтер долгорочно 
обезбедуваат непроменет изглед на фасадата во урбани средини;

 6 Висока пареопропусност;

 6 долготрајна отпорност на алги и мувла.

JUBIZOL Premium – примарен избор на компоненти:

 6  изолација: JUBIZOL EPS F D0 SunStop Premium и сите видови на JUBIZOL графитен 
фасаден стиропор; 

 6 лепило и основен малтер: JUBIZOL Ultralight fix;

 6 подлога: JUBIZOL Unigrund;

 6 завршен малтер: JUBIZOL Nano finish S.

Промени во рамки на системот:   

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

JUBIZOL Ultralight fix JUBIZOL Ultralight fix
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Nanoxil G JUBIZOL Nano finish S  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; S- smooth - измазнет
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JUBIZOL Strong - фасаден систем 
отпорен на врнежи од град

Се препорачува за објекти кои имаат потреба од зголемена цврстина на слоевите од 
системот, како и за објекти кај кои се бара зголемена отпорност на фасадната површина 
од удари и перфорација. Тоа се постигнува со обработка и двојно армирање на основниот 
малтер, со што се обезбедува висока отпорност на системот. Тоа пред сé се однесува 
на оштетувања од екстремни временски појави (град, екстремни врнежи од дожд со 
силен ветар), вандализам, оштетувања кои можат да ги предизвикаат домашни животни 
или дивеч, како и оштетувања поради големи топлински растегнувања и собирања на 
фасадата кои се последица на вградување на завршни малтери во потемни нијанси. 

Предности на системот:

 6  голема отпорност на удари од град;

 6 до 10 пати поголема отпорност на фасадната површина на удари и перфорација;  

 6 голем избор на фасадни нијанси кој овозможуваат вградување на нијанси дефинирани 
со Y<25 на поголеми површини, поради двојното армирање;

 6 долготрајна отпорност на алги и мувла.

JUBIZOL Strong - примарен избор на компоненти:

 6  изолација: JUBIZOL  EPS F G0 или W0, ламели или плочи од минерална волна; 

 6 лепило и основен малтер: JUBIZOL Strong fix;

 6 подлога: JUBIZOL Unigrund;

 6 завршен малтер: JUBIZOL Unixil finish S.    

Промени во рамки на системот:   

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

JUBIZOL Strong fix JUBIZOL Strong fix
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Unixil G JUBIZOL Unixil finish S  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; S- smooth - измазнет
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JUBIZOL Micro Air -        
фасаден систем што дише

Топлотно изолацискиот фасаден систем JUBIZOL Micro Air обезбедува висока пареопропусност 
и одлична топлотна и звучна изолација. Оптималната пареопропусност, одличната 
топлотна и звучна изолација на системот создаваат здрави микроклиматски услови, кои 
се темел на удобниот живот. Системот Jubizol Micro Air обезбедува голема едноставност 
при вградувањето, во однос на класичните системи со минерална волна. 

Предности на системот:

 6 високата пареопропусност на системот овозможува одлични услови за живот;

 6 долготрајна отпорност на алги и мувла.

JUBIZOL Micro Air - примарен избор на компоненти:

 6  изолација: JUBIZOL  EPS F G2 или W2; 

 6  лепило и основен малтер: JUBIZOL Microair fix;

 6  подлога: JUBIZOL Unigrund;

 6  завршен малтер: JUBIZOL Silicate finish S или T.

 

Промени во рамки на системот:   

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

JUBIZOL Microair fix JUBIZOL Microair fix
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Silikatni glajen omet JUBIZOL Silicate finish S  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; S- smooth - измазнет

Silikatni zariban  omet JUBIZOL Silicate finish T  
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети; T- trowelled - пердашен
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JUBIZOL Kulirplast -  eдинствен 
сертифициран систем за цокле со 
одлични механички својства 

Системот со Kulirplast е идеално решение за цокле и во комбинација со останатите топлотно 
изолациски системи JUBIZOL овозможува високо квалитетни решенија за модерните 
архитектонски трендови.

Предности на системот:

 6 oдлична отпорност на удар;

 6 одлична водоодбивност;

 6 висока отпорност на UV зрачење поради двојно обоениот гранулат во    
Kulirplast Premium.

JUBIZOL Kulirplast - примарен избор на компоненти:

 6 изолација: JUBIZOL EPS F S0 Premium;  

 6 лепило и основен малтер: JUBIZOL lepilna malta;

 6 подлога: JUBIZOL Unigrund;

 6 завршен малтер: Kulirplast premium 1.8  

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

JUBIZOL lepilna malta JUBIZOL lepilna malta
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Kulirplast premium 1.8 JUBIZOL Kulirplast premium 1.8
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети
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JUBIZOL Passiv - чекор напред во 
градежништвото 

Jubizol фасадниот систем е сертифициран во Passivhausinstitut во Darmstadt, како соодветна 
компонента за топлотна изолација на куќите, според стандардот за пасивна енергетска 
ефикасност. JUBIZOL Passiv овозможува комплетно решение за топлотна изолација 
на куќите со најразлични изведбени детали, без топлотни мостови. JUBIZOL Passiv 
е исклучително добра заштита од надворешни температурни влијанија, воедно е и 
естетски долгорочно решение, а на системот нудиме до 25 години гаранција. 

Предности на системот:

 6  сертифициран како соодветна компонента за пасивни куќи;
 6 без топлотни мостови и појава на мувла;
 6 долгорочна ефикасност.

 Како JUBIZOL Passiv верзија, лесно можат да се изведат системите JUBIZOL EPS, JUBIZOL 
Premium и JUBIZOL Strong.  
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Машински малтер MKC 100 - машински 
варово-цементен малтер за обработка 
на ѕидни површини во ентериерот 

Во понудата за системска обработка на внатрешни ѕидни површини го додаваме машинскиот 
малтер, кој е прв слој во фазите на израмнување на внатрешните ѕидни површини во 
систем со основниот премаз Betonkontakt. Основни карактеристики на производот се 
лесното вградување, одлично прифаќање за подлогата, одлична цврстина по сушењето 
и конечен изглед со минимални пукнатини. Може да се нанесува рачно или машински во 
дебелини до 2 cm во еден нанос. 

JUBOFLOOR 1-10 - нова тенкослојна 
подна маса за израмнување

JUBOFLOOR 1-10 mm масата за израмнување е прв производ во рамките на системот за 
израмнување на подови и го заменува стариот производ Tlakolin. 

Предности:

 6  може да се користи под паркет, PVC и ткаенина;
 6 висока цврстина на притисок;
 6 добро отворено време за обработка – време на конечно сушење 24 часа, проодност 

за приближно 4 часа (1cm).

Производ EAN код Пакување Напомена

JUBOFLOOR 1-10 3838527558363 25 kg НОВО

Производ EAN код Пакување Напомена

МАШИНСКИ ВАРОВО-ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР MKC 100 8605022109308 25 kg

НОВОМАШИНСКИ ВАРОВО-ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР MKC 100 8605022113824 40 kg

BETONKONTAKT  "kg
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JUBOGLET classic 1-4 - за едноставно 
вградување и перфектно мазна површина 

JUBOGLET classic е внатрешна маса за израмнување со врвни апликативни својства. 
Овозможува едноставно вградување и идеална подлога за нанесување на JUPOL 
внатрешните ѕидни бои. 

HIDROZOL 5kg - ново пакување!

Производ EAN код Пакување Напомена

JUBOGLET classic 1-4 8605022112285 25 kg НОВО

Производ EAN код Пакување Напомена

HIDROZOL 3838527558110 5 kg НОВО
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DIPI Super color - обновена понуда за 
домашните мајстори

За оние купувачи кои во просторот на својот дом сакаат сами да создадат „нови бои“, ја 
обновивме понудата на DIPI средствата за нијансирање. Обновената генерација на DIPI 
средствата за нијансирање му ја претставуваме на пазарот во нови атрактивни шишенца. 
Средството е појако и овозможува добивање на појак интензитет на конечната нијанса, со 
задржување на својствата. Понудата е воедно проширена со пет нови атрактивни нијанси. 

Предности:

 6 поголема концентрација на средството за нијансирање;

 6 нови атрактивни нијанси во нови привлечни шишенца, за постигнување на трендовски 
нијанси во домот.

Производ EAN код Пакување Напомена

DIPI Super color  жолта 5 3838527572734 100 ml

НОВО

DIPI Super color  портокалова 15 3838527572758 100 ml

DIPI Super color  црвена 25 3838527572970 100 ml

DIPI Super color  виолетова 35 3838527572772 100 ml

DIPI Super color  окер 45 3838527572932 100 ml

DIPI Super color  кафена 55 3838527572802 100 ml

DIPI Super color  зелена 75 3838527572819 100 ml

DIPI Super color  сина 85 3838527572956 100 ml

DIPI Super color  црна 95 3838527572833 100 ml

DIPI Super color  ф’стак 70 3838527572918 100 ml

DIPI Super color  циклама 30 3838527572857 100 ml

DIPI Super color  бело кафе 50 3838527572871 100 ml

DIPI Super color  корално црвена 20 3838527572895 100 ml

Дали сте знаеле дека легендарните мали DIPI пигменти се на пазарот 
уште од 1975 година?
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JUPOL  - Бренд број 1 за внатрешни бои, 
повеќе од 45 години

Подобрен квалитетот на JUPOL за Вас. 

JUPOL Био варова внатрешна боја -   
 од сега дел од семејството

                                    Оваа година во семејството JUPOL ја вклучуваме и Био варовата боја. 

Дали сте знаеле дека кога би се претворила целата продажба на JUPOL 
classic во денешните канти од по 15 l и кога би се наредиле една до 
друга, би ја поврзале Љубљана со Мелбурн?

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

Bio apnena notranja barva JUPOL Bio apnena notranja barva
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

JUPOL Classic JUPOL
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети. Во нова амбалажа од 01.05.2015 
година.
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JUPOL Thermo со масата за израмнување   
 JUBOLIN Thermo - за заштеда на 
енергија во ентериерот

Дали Ви е познато она непријатно чувство на студенило кога ќе се потпрете на некој ѕид 
во Вашиот дом? Ние во JUB развивме Тhermo систем, кој дава чувство на топлина и 
овозможува заштеда на енергија. Оваа боја и масата за израмнување содржат специјални 
шупливи полнила кои ја намалуваат топлотната спроводливост. Таквите полнила имаат 
подобри изолациски особини, а истовремено е намалена и тежината на премазот. 

Предности за купувачите:

 6  Thermo системот, поради изолациските особини, овозможува заштеда при греење до 
1EUR годишно /m2 фасадна површина;

 6 Системот оддава чувство на топлина;

 6 Ја намалува можноста од создавање на кондензација; 

 6 Бојата Thermo може да се нијансира во пастелни тонови на JUMIX системот.  

Производ EAN код Пакување Напомена

JUPOL Thermo  3838527569642 5 l
НОВО

JUBOLIN Thermo 3838527572994 5 l
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| JUPOL Trend -         
за сечиј вкус и чувство

Оваа година го обновуваме изгледот на производите JUPOL Trend. Остануваме со постоечката 
понуда на нијанси кои ги распоредивме во 4 музички стилови: Rock, Pop, Classic и 
Jazz. Новите музички називи на нијансите сигурно ќе бидат инспирација за домашно 
креативно создавање. 

Производ Пакување Стар назив на нијансата Нов назив на нијансата

JUPOL Trend  Classical 2,5 l  Coconut 01 Minimalism 01

JUPOL Trend Classical 2,5 l Sand 80 Medieval 80

JUPOL Trend Classical 2,5 l Soft Satin 140 Opera 140

JUPOL Trend Classical 2,5 l Old Wood 90 Choral 90

JUPOL Trend Pop 2,5 l Lemon 10 Hip Hop 10

JUPOL Trend Pop 2,5 l Orange 20 Dance 20 

JUPOL Trend Pop 2,5 l Apricot 21 Electro 21

JUPOL Trend Pop 2,5 l Light Lemon 110 Soul 110

JUPOL Trend Pop 2,5 l Light Apricot 120 Sentimental 120

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Olive 40 Swing 40

JUPOL Trend Jazz 2,5 l New Lime 150 Bepop 150

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Light Olive 130 Cool 130

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Chocolate 60 Dixie 60

JUPOL Trend Jazz 2,5 l Cappuccino 61 Free 61

JUPOL Trend Rock 2,5 l Cherry 30 New Wave 30

JUPOL Trend Rock 2,5 l Red grape 31 Punk 31

JUPOL Trend Rock 2,5 l Orchid 70 Grunge 70

JUPOL Trend Rock 2,5 l Magnolia 160 Glam 160
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| Семејството DECOR

DECOR Acrylcolor - за декоративна 
обработка на внатрешни и надворешни 
ѕидни површини 

Златниот, сребрениот и бронзениот Acrylcolor, во текот на годината ќе го пласираме на 
пазарот во нова амбалажа, во рамките да семејството DECOR. Производот е важен за 
многу декоративни техники. 

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

ACRYLCOLOR DECOR ACRYLCOLOR Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменетиDEKORAL DECOR DECORAL
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| Семејство JUBIN - понудата е збогатена 
со три нови производи

JUBIN Radiator - емајл за радијатори 

Новиот производ е наменет за бојадисување на радијатори и други метални површини кои 
се изложени на високи температури. 

Предности за купувачите:

 6  Висока еластичност;

 6 Добро разлевање и едноставна примена;

 6 Стабилност при зголемени температури (60 - 80ºC).

JUBIN Lak za čamce (лак за чамци) - 

транспарентен премаз со висок сјај 
Лакот е наменет за заштита на дрвени површини во ентериерот и екстериерот. На дрвото му 

дава богат и полн изглед. Соодветен е за заштита на веќе пребоени и за нови површини. 
Добро продира во порите на дрвото и ефикасно го штити од атмосферски влијанија. 

Предности за купувачите:

 6 на дрвото му дава богат и полн изглед;

 6 едноставно се нанесува и има висок сјај;

 6 го штити дрвото од механички и атмосферски влијанија.
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| JUBIN wood fix - лепак за дрво, секогаш при 
рака

Еднокомпонентното лепило е наменето за површинско лепење и фурнирање во ентериерот.

Предности за купувачите:

 6  за лепење на ламинат и фурнир на иверица, трска и стиропор;

 6 едноставна примена.

Akrilin - дел од семејството JUBIN
Akrilin китот станува дел од семејството JUBIN, со што ја заокружуваме понудата на производи 

за заштита на дрво и метал. 

Производ EAN код Пакување Напомена

JUBIN Radiator 8605022113718 0,75 l

НОВОJUBIN Lak za čamce 8605022113695 0,75 l

JUBIN Wood fix 3838527564739 100 ml

Досегашен назив Нов назив - 2015 Напомена

AKRILIN JUBIN AKRILIN
Шифрите и ЕАN кодовите остануваат 
непроменети
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НОВО !  
„STRETCH HOOD“ ФОЛИЈА -

Во 2015 година JUB стартува со нова технологија на пакување на палетите со прашкасти 
производи со Stretch Hood фолија. Новиот начин на пакување подразбира подобрен 
квалитет на пакувањето, бидејќи овозможува посигурен транспорт на производите, 
подобра заштита на производите и пакувањата при сите временски услови (заштита од 
дожд и ветар), можност за екстерно складирање, надвор од складот, доколку е ограничен 
складишниот простор  и овозможува потполно  нов визуелен идентитет, со оглед на тоа 
дека и покрај јасната графичка ознака дека се работи за производи на JUB, фолијата е 
транспарентна, па со самото тоа јасно е видлива и содржината на палетата. 

Stretch hood фолијата ни овозможува од една страна да го поедноставиме процесот на 
пакување и да го направиме побрз, пофлексибилен и поекономичен, а од друга страна 
нашите купувачи да ги направиме позадоволни и посигурни во квалитетот на нашите 
производи. 
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Производ Нови рок на употреба во месеци

ACRYLCOLOR 36

JUBIZOL ACRYL FINISH S 24

JUBIZOL TREND FINISH 18

AKRIL EMULZIJA 36

UNIGRUND 36

SILICONEPRIMER 36

SILICATEPRIMER 36

JUPOL CLASSIC 24

JUPOL BRILLIANT 24

JUPOL GOLD 24

JUPOL EKONOMIK 24

JUPOL LATEX 24

JUBIN LASUR TOP и  JUBIN LASUR TON 60

JUBIN LASUR 36

JUBIN METAL PRIMER 18

JUBIN METAL 18

DECOR GLAMOUR 24

DECOR MARMORIN 24

DECOR MARMORIN SHINE 24

Нови рокови на употреба

Кај некои од производите е продолжен рокот на употреба. На пазарот ќе се појавуваат 
постепено во текот на 2015 година.
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X Производи кои се укинуваат -     
во 2015 година

Малтери

Маси за фугирање

Производ EAN код Пакување Напомена

UNIXIL G 1,5 mm 1001 3838527390239 25 kg

СЕ УКИНУВА во Март 
2015

UNIXIL G 2,0 mm 1001 3838527390246 25 kg

UNIXIL G 1,5 mm 1000 3838527390277 25 kg

UNIXIL G 2,0 mm 1000 3838527390284 25 kg

UNIXIL G 1,5 mm 2000 3838527460062 25 kg

UNIXIL G 2,0 mm 2000 3838527460055 25 kg

Производ EAN код Пакување Напомена

Fugirna masa 17 1-10mm 8606104004290 2 kg

СЕ УКИНУВА, ќе биде во 
продажба до Мај 2015

Fugirna masa 26 1-10mm 8606104004474 2 kg

Fugirna masa 27 1-10mm 8606104004498 2 kg

Fugirna masa 28 1-10mm 8606104004511 2 kg

Fugirna masa 29 1-10mm 8606104004535 2 kg

NOVOSTI 2015 -MKD_2.indd   30 2.3.2015   14:04:20



www.jub.eu 31

Пр
ои

зв
од

и 
ко

и 
се

 у
ки

ну
ва

ат
 в

о 
20

15
 го

ди
на

X
Средства за нијансирање

Останато

Производ EAN код Пакување Напомена

UNITON 2 OKER 3838527116532 0,5 l

СЕ УКИНУВА, ќе биде 
на располагање до Мај 
2015

UNITON 7 KIVI 3838527116631 0,5 l

UNITON 9 CITRON 3838527116679 0,5 l

UNITON 12 PINK 3838527116747 0,5 l

UNITON 14 VIOLET 3838527116785 0,5 l

UNITON 16 AZUR 3838527116815 0,5 l

Производ EAN код Пакување Напомена

VALIPLAST 1001 бел 3838527124162 8 kg

СЕ УКИНУВА, ќе биде 
на располагање до Мај 
2015

VALIT 3831000200490 5 kg

DEKORAL 3831000200551 20 kg

ELEKTROFIX 3831000200612 20 kg

ELEKTROFIX 3831000200605 2 kg

MINERALNI zaribani omet 2.5 3831000230657 25 kg
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JUB дооел Скопје
бул. Јане Сандански 79а-3,1000 Скопје, Р. Македонија
Т:+389 2 24 54 027, Ф: +389 2 24 55 235

Членка на групацијата JUB
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