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Ведри и насмеани лица, е пред сè желбa на компанијата
JUB. Kако благодарност од гимнастичарскиот клуб
Партизан се закитивме со плакета за особен придонес за
гимнастичарскиот спорт во клубот.
Jupol минатата година славеше 40 години од своето
постоење, па по тој повод, JUB Македонија направи
караван со подароци за најверните свои купувачи. Како
дополнување на зимските услови во кои се наоѓаме,
направена е и презентација на системот Jubizol fasada,
како за оние кои се директно инволвирани, така и за оние
кои допрва ќе го „печат“ занаетот.
JUB е присутен на саемите за градежништво, но оваа
година зема учество и на саемот Технома 2009. За
најмалите, секако JUB се погрижи да имаат свое катче и на
интернет, со новите едукативни игри на страницата www.
jupoljunior.si.
Дали се уште се препорачува мрсна боја за ѕидови? Кои
бои се адекватна замена? Одговор ќе пронајдете во
рубриката „Проблеми и решенија“
Како и минатата година, така и оваа, на пазарот лансиравме
нови производи. Во овој број ги претставуваме Fugalux и
Grascolor, како и новите помали пакувања на Jupol latex и
Jupol briljant.
Одговорите на честите прашања, како да се справиме
со распуканите ѕидни површини, ќе ги прочитате во
рубриката „како да...“. Како професии за претставување, во
овој број ги издвоивме архитектурата и архитектите, кои
сè повеќе ги вклучуваме во изградбата и уредувањето на
објектите.
За боење на просториите за живот, во рубриката „боите го
менуваат домот“ ќе го најдете значењето на боите според
кинеската древна наука Фенг шуи. Тапетите се повторно
во подем, па затоа Ви ги претставуваме и Jub-овите Jufix
тапети од стаклени влакна, во рубриката JUB инспирира.
Незамнелива услуга на денешницата, кога станува збор за
изгледот на фасадите и ентериерот е Jub Design Studio. За
крај на овој број на JUB магазин, ги информираме нашите
фанови за саемите низ Светот на кои JUB ќе заме учество
во 2010 година.
Се надевам дека прелистувајќи го овој број на JUB магазин,
ќе најдете одговор на вашите прашања, а воедно и ќе
уживате.

Макстен графика - Скопје
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ЈUB некогаш...
Историја на компанијата
135 години
ЈUB важи за најстар производител на ѕидни бои во
Словенија и во целиот регион. Почетокот со производство
на минерални малтери и бои е во Дол кај Љубљана, каде
што и денес се наоѓа седиштето на компанијата, и е во
далечната 1875 година. Трговската марка JUB започна да
се развива во 1919 година, кога фабриката премина во
рацете на акционерското друштво „Jugoslovenska industrija ulja i boja“, од Хрватска (Загреб), со кратенка JUB.
Низ историјата, JUB го развиваше производството низ
повеќекратна замена на сопственоста на компанијата.
Помеѓу двете Светски војни JUB веќе беше призната
фабрика за бои која своите производи ги продаваше
по целото Кралство Југославија. Во времето на Втората
Светска војна, фабриката еден период не работеше, а
по војната беше обновено целото производство, кое за
десет години повторно достигна ниво кое го имаше и
пред војната. Следуваше планиран и стабилен развој, кој
врвот го достигна во 1990 година, со дури 60 процентно
пазарно учество во некогашна Југославија, на полето
на дисперзните бои. Со распадот на Југославија и
осамостојувањето на Словенија, JUB го доживеа еден од
најтешките периоди од својата историја.

Со загуба на повеќе од половината од пазарот,
мораше преку ноќ да се пренасочи на развиените и
конкурентни европски пазари, а постепено се враќаше
и на традиционалните пазари. Така, JUB веќе во 1996
година, повторно ги достигна продадените количини
од времето пред распадот на Југославија. Со Законот
за трансформација на сопственоста на претпријатијата,
JUB во 1994 година стана првото акционерско друштво
според законот за приватизација во Словенија. Од аспект
на обемот на производството, пресвртница представува
2004 година, па таа година JUB го отвори и првиот сопствен
производствен погон во странство – во Шимановци кај
Белград, во Србија.
Денес JUB е позната меѓународна компанија, која ги
извезува своите производи во повеќе од 25 држави во
Европа и Светот.

вести
ЈUB и спортот
Како што веќе ве информиравме во минатиот број на JUB магазин, гимнастичарскиот клуб
Партизан – Орце Николов, во Септември започна со уписите на нови гимнастичари, па на
големо задоволство на сите инволвирани во гимастиката, (членовите, родителите и секако
децата) овој клуб сега брои околу 60 свои членови.

На овогодинешните завршни натпревари, кои се одржаа
во Битола на 24.10.2009 за натпреварувачите од Б лига, и
на 21.11.2009 за натпреварувачите од А лига, клубот може
да се пофали за успесите кои ги постигна и тоа:
- А лига:
• Сениори – I Место,
• Јуниори – III место,
• Млади јуниори – II и IV место,
• Помлади пионерки – IV место
- Б лига:
• Јуниорки – I место,
• Помлади пионерки – II место,
• Помлади пионерки екипно – III место.
За постигнатите успеси на гимнастичарите, претседателот
на клубот Зоран Ѓорѓески, тренерот Анѓел Николовски
како и помошник тренерот Сања Владисављевиќ,
оваа година како и минатите по повод новогодишните
празници, им организираа дочек на Дедо Мраз со ручек и
богати подароци во хотел-ресторанот Томче Софка.
Клубот на соите долгогодишни соработници: Фротирекс
- Скопје, JUB дооел Скопје, хотел-ресторан Томче Софка,
по повод дочекот на Новата Година им додели плакети
за благодарност, затоа што несебично помагаат да
оваа манифестација, а со цел децата да бидат среќни и
задоволни, се одвива беспрекорно.

За оние кои не знаат, а сакаат да дознаат, гимнастичарскиот
клуб Партизан – Орце Николов, се наоѓа на ул. Јордан Хаџи
Константинов Џинот бр. 12 во градскиот парк Скопје.

Бошкова Катерина
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Jupol 40 години
Во 2009 година најпознатиот бренд од производите на JUB - Jupol, славеше 40 години постоење на пазарот. За таа цел JUB Македонија превзема акција 40 години постоење за една од
најквалитетните внатрешни бои на пазарот. ЈUB создаде караван на целата територија на
Република Македонија.
Караванот беше присутен во сите малопродажни објекти
низ Македонија кои се JUB партнери. Низ малопродажните
објекти се спроведе акција 40 години Jupol, каде за одреден број на производи од JUB програмата следуваше
подарок, кој нашите клиенти го добиваа заедно со купените производи.
За една купена канта Jupol од 15 литри следуваше подарок
Jupol коректор во туба за на ѕид, за 2 купени канти од 15
литри следуваше маица JUB , додека за 3 канти од 15 литри
следуваше Jupol трегер панталони.

Исто така акцијата продолжува и во
2010 година. Се гледаме и оваа година
низ малопродажните објекти ширум
Републиката.
Оваа година акцијата ќе ја прошириме. Доколку ги
користите производите Jupol и Jupol Gold вие сте сигурен
добитник на еден од подароците, што ги обезбедивме за
вас. Покрај добивката на квалитет од нашите производи
ќе добиете и пакет производи. Соберете ги фискалните
сметки за секој купен производ на Jupol и Jupol Gold во
канти од 15 литри и испратете ги на нашата адреса заедно
со вашето Име и презиме, адреса и телефон за контакт,
а JUB ќе Ве контактира за Вашиот подарок. Правилата
за добивање награди се следините: за фискална сметка
со Jupol од 15 литри следува подарок Jupol коректор во
туба за на ѕид, за фискални сметки кои содржат вкупно 2
купени канти од 15 литри следува маица JUB, додека за
фискални сметки кои содржат вкупно 3 канти од 15 литри
следува Jupol трегер панталони.

Купувајте производи Jupol и добивајте
подароци.
Костов Дејан

jub академија
Презентација на тема JUBIZOL FASADA
Во рамките на едукативните активности на техничко-комерцијалната служба при ЈUB ДООЕЛ
Скопје, а на барање и задоволство на голем број изведувачки фирми, архитекти, градежни
инженери и инвеститори, во втората половина на Oктомври, во просториите на Скопски
саем (Бизнис сала) одржавме стручна техничка презентација на тема JUBIZOL FASADA.
Во неа беа опфатени:
* Карактеристиките на контактниот систем за топлотна
изолација,
* Правилно и неправилно вгрaдување на системот,
* Новите завршни декоративни малтери од JUB-овата
производна програма.

Целта на оваа презентација ни беше едноставно и
разбирливо да го прикажеме нашиот топлотно изолационен систем, со сите свои предности во делот на
заштедата на потрошувачката на топлинската енергија,
и да дадеме одговори на многу прашања и нејаснотии
поврзани со вградувањето на истиот.
Покрај деталниот опис на сите поединечни фази при
вградувањето, ги презентиравме и новите завршни
декоративни малтери од JUB-овата производна програма,
односно UNISIL G, NANOSIL G и KULIRPLAST 3.0mm.
Овие производи исто така оставија голем позитивен
впечаток кај присутните учесници, бидејќи се презентираа нови материјали со многу висок квалитет што
на нашиот пазар ретко кој може да ги понуди, па и да се
пофали.
Кој тип на лепило или малтер да се употреби, каква дебелина на изолациски плочи да се вгради, каква гаранција се нуди на системот, колкава е потрошувачката на
материјалите по m2, предуслови и услови за вградување,...
се само дел од прашањата на кои конкретно се одговори.

Веднаш по завршувањето на презентацијата во холот
од салата се приреди коктел, каде во една поопуштена
атмосфера се пренесоа впечатоците од претходно
презентираното, и се разви поширока дискусија помеѓу
присутните гости.
Од наша страна се понуди директна техничка и логистичка
помош како при избор на материјалите (со посета на
објектот на лице место), така и можност бесплатно да
се добие практична обука или дообука за правилно
вградување (аплицирање), на сите материјали кои го
сочинуваат системот.
На сите присутни учесници покрај рекламниот материјал
им беше поделено и DVD JUBIZOL FASADA, каде во 45
минутно филмско издание се прикажани сите фази на
вградување на системот. Сите други заинтересирани
можат бесплатно да го добијат, доколку го посетат нашето
претставништво или се јават на тел.02/24-54-027.

Ние знаеме дека знаењето и искуството
ќе бидат најсилното оружје во стекнувањето на довербата кај корисниците, а и
пресуден фактор кој ќе направи разлика
помеѓу, помалку или повеќе успешни
трговци, архитекти, изведувачи…
Стефановски Кузман
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Презентации за ученици во средните
градежно-занаетчиски училишта во Скопје
ДСУ,, Св.Наум Охридски ,, Скопје

На дел од професорите и учениците од ова средно
занаетчиско училиште каде се обработуваат теми и
практични работи од градежно занаетчиската струка
(молерисување, глетување..), им беше презентирана
целокупната JUB-ова производна програма на материјалите за завршни работи во градежништвото.
Дел од материјалите беа прикажани со демонстрирање
на лице место што навистина привлече голем интерес и
внимание кај учениците. На сите заинтересирани ученици по завршувањето на школувањето им понудивме
и бесплатна практична обука за нашите материјали во
нашата работилница.

Календар на одржани презентации во втората половина на 2009 година
Академија
Датум

ГРАД

ЦЕЛНА ГРУПА

ТЕМА

ЈУБ-ов асортиман
изведувачи
JUBIZOL фасада
ЈУБ-ов асортиман
изведувачи
JUBIZOL фасада
ЈУБ-ов асортиман
изведувачи
производи
JUBIZOL фасада
архитекти, инвеститори Нови производи

04.09.2009

ЈУБ ДООЕЛ

JИЦ-СКОПЈЕ

17.09.2009

ТЕРМОФАС-ВЕВЧАНИ

JИЦ-СКОПЈЕ

02.10.2009

ЕДИН ТРЕЈД-ЛАБУНИШТА

СТРУГА

22.10.2009

ЈУБ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

03.11.2009

ГЕРО ПРОМ-ВЕВЧАНИ

JИЦ-СКОПЈЕ

изведувачи

11.11.2009

ДСУ.СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

СКОПЈЕ

ученици

13.11.2009

УНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ

JИЦ-СКОПЈЕ

изведувачи

16.11.2009

СГГУ. ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ

СКОПЈЕ

ученици

17.11.2009

СГГУ. ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ

СКОПЈЕ

ученици

19.11.2009

СГГУ. ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ

СКОПЈЕ

ученици

15.12..2009

ЈУБ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

изведувачи

Вкупно
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ОРГАНИЗАТОР

JUBIZOL фасада
ЈУБ-ов асортиман
производи
ЈУБ-ов асортиман
производи
ЈУБ-ов асортиман
производи

ПРИСУТНОСТ
5
4
49
62
4
20
6
65

Akril emulzija, Nivelin
Nivelin D,
Jupol
Gold

30
25

FUGALUX

9
279

СГГУ ,, Здравко Цветковски ,, Скопје

Во средното градежно-гимназиско училиште Здравко
Цветковски беа одржани 3 стручни презентации, главно за учениците од трета и четврта година од сите
смерови, каде се изучуваат и применуваат наставните
програми поврзани со материјалите за завршни работи
во градежништвото.
Присувството на 100-тина ученици од сите струки
(архитекти, градежни техничари, ѕидаро-фасадери,
монтери за сува градба) заедно со нивните стручни
професори, ја потврди заинтересираноста за ваквите
презентации. На овие презентации освен што можеше
да се слушне и погледне нашата производна програма,
се овозможи и учениците практично да аплицираат дел
од материјалите кои им беа претходно презентирани. На
предлог од нивните професори токму практичниот дел да
биде во преден план, дел од најзаинтересираните ученици
во нивната просторија за обука, се запознаа и аплицираа
дел од нашите производи за внатрешни работи (подлога Akril emulzija, глет маса – Nivelin, Nivelin D, дисперзна боја
– Jupol Gold).
Воедно и на сите заинтересирани ученици по завршувањето на учебната година, во нашата работилница им се
понуди бесплатна обука за практична примена на сите
наши материјали за завршни работи во градежништвото.

Доколку мислите дека вакви стручни
презентации на нашата компанија се
потребни и во Вашиот град, контактирајте не, а ние ќе Ви излеземе во пресрет.
Заедно ќе се потрудиме да ги решиме
сите Ваши недоумици околу правилната
примена на нашите материјали и
проблемите кои ги имате во пракса.
Стефановски Кузман

актуелно ...
Технома 2009
На меѓународниот саем на металургија, електроника, неметали и градежништво, енергетика, обезбедување и заштита, кој се одржа од 13 до 17 Oктомври 2009 година меѓу 205-те
излагачи од Македонија, Србија, Словенија, Хрватска, Италија и Грција, во првата хала од
саемот, зазема учество и JUB дооел Скопје на површина од 45m².
На штандот беа претставени сите декоративни техники
за внатрешни и надворешни ѕидни површини. Поради
големиот интерес од страна на посетителите, особено
значење беше дадено на термоизолациониот систем
Jubizol, за кој беше прикажуван филм на 2 монитора за
правилно вградување на фасадата, а за која JUB дава 10
годишна гаранција.
Претставник од нашата фирма зема учество и во регионалниот форум за енергетика, каде го промовираше JUB овиот фасаден систем Jubizol, кој со правилно вградување
штеди енергија дури до 40%.
Сите наши соработници и вљубеници во боите ги
покануваме на саемот на градежништво кој ќе се одржи
од 02 - 06 март 2010 година, каде ќе можат да не посетат во
хала II и повторно да се дружиме и соработуваме.
Бошкова Катерина

Нова интернет страна на Jupol Junior
www.jupoljunior.si

Минатата година, пласиравме нова висококвалитетна
ѕидна боја за внатрешни површини Jupol Junior, наменета
пред сè за детски соби, но и за сите други простории во
кои сакаме да ставиме пастелни и игриви нијанси. Со
додатните елементи од бордури и налепници кои се од
линијата на JUB Decor Junior, лесно можеме да ја разиграме
собата на нашите деца.

Заштитен знак за сите производи од линијата на Junior е
Бојан, кој денешната генерација на родители многу добро
го знаат, од времето кога тие биле деца.
Во месец Август 2009 година, заживеа и новата интернет
страна, наменета за најмалите, на која има многу поучни и
забавни моменти. Посетете не на www.jupoljunior.si

проблеми и решенија
Мрсна боја на ѕидот
Често можеме да се увериме дека големите ѕидни површини и понатаму се обоени со мрсни
бои. Вака до неодамна се боеја ѕидовите на местата на кои се очекува голема фрекфенција
на луѓе, како што се јавните установи (училишта, здравствени организации и сл.), и каде е
потребно често чистење и перење на ѕидовите заради поголема хигиена во истите.

Денес со развиената технологија на големите фирми
за бои, како што е и ЈUB, вакавата одлука за боење на
ѕидовите е неприфатлива, а веќе со воведувањето на
новите стандарди за хигиена во јавните установи, во 2009
година законски е недозволена.
Зошто мрсната боја на ѕидот во ентериерот е лошо
решение?
Општо е познато дека главната препорака за нанесување
на боја во ентериерот е нејзината пареопропусност.
Точно оваа карактеристика на мрсната боја, во споредба
со боите на водена база, има негативна оцена. Исто така и
бојата на ѕидот треба да може да се пребрише, а при тоа да
остане непроменета, односно кога се брише мрсната боја
има можност да истата со тек на време набабри, испука и
целосно да се одвои од ѕидот. Не е помалку важен и фактот
дека мрсната боја е направена врз база на разредувач, кој
за денешни услови има неприфатлив процент на штетни
честички кои лесно испаруваат. Високиот сјај кој го има
мрсната боја на ѕидот, не секогаш и не во секоја ситуација
е добродојден, но исто така и не може да се одбегне.
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Дали постојат соодветни отпорни бои, кои ги немаат горе
споменатите недостатоци?
Секако дека постојат и тоа повеќе години. Кога се
производите на ЈUB во прашање, во понуда е фамилијата
на Jupol Latex.
Што значи фамилијата на Jupol Latex?
Тоа се три производи, чија што основна разлика е во
сјајот на филмот од боја. Нивните комерцијални имиња
се: Jupol Latex Mat, Jupol Latex Polmat и Jupol Latex Saten. Овие бои се направени на водена база и спаѓаат во
бои со голема отпорност на мокро бришење, а по ISO
стандардите спаѓаат во првата класа по перивост. Така да
овие бои се карактеризираат со ислкучителна покривност,
издржливост, пареопропусност и нормално потполно
се здравствено безбедни т.е. немаат лошо влијание по
здравјето на човекот.

Која подлога треба да ја имаме за нанесување на Latex
боите, во ентериерот?
Важно е да се каже дека, за нанесување на ваквите бои,
потребно е најпрво да имаме добро подготвена ѕидна
подлога, која зависи од цврстината на ѕидот, што значи
израмнета со квалитетна глет маса како што е Jubolin или
Nivelin, или во спротивно доколку е изработено со слаба
подлога, Latex бојата буквално може да ја откорне глет
масата или неколкуте предходни слоеви на боја.
Како врз веќе постоечка мрсна боја, да нанесеме Latex
боја во ентериерот?
Сите кои веќе се сретнале со мрсните бои, знаат кои
се постапките за нивното симнување од ѕидовите.
Значи, постојат неколку начини на симнување и сите се
подеднакво непријатни, “палење“ на бојата со специјален
фен со топол воздух, машински со шлајферица, или обично
со употреба на физичка сила. Што значи, шпакла во раце
па на работа, и тоа со што може поголем број на луѓе. За да
се олесни работата на мајсторите, а воедно и да се добие
истиот квалитет JUB нуди решение и тоа со премачкување
на мрсната боја со подлога која е добро позната под
името Vezakril. Vezakril подлогата ќе направи мост помеѓу
веќе постоечката мрсна боја и задолжителната глет маса
Jubolin или Nivelin. Наша препорака е пред нанесувањето
на подлогата Vezakril, задолжително да се отстранат
оштетените делови на површината, како што се веќе
распукана мрсна боја, набабрена мрсна боја, како и сите
други повеќе или помалку оштетени места.
Како да се реши проблемот со симнувањето на мрсната
боја од фасадите?
Често се сретнува и ова прашање, како да се симне мрсната
боја од фасадите, а тука е веќе посложена ситуацијата која
лесно не се решава. Мрсната боја мора во целост да се
симне од фасадата, на било кој начин од веќе споменатите,
а потоа површината да се пребои со фасадна боја на
водена база, но во некои ситуации кога поради одлуката
на инвеститорот не може да има долг процес на санација,
мора да се реши со употреба на малтер за реновирање
(Renovirni Omet), а потоа да се доврши со декоративен
малтер (пердашен, измазнет..).

Како заклучок, добро е што повеќе
мрсните бои не се во тендерите за
препорачани бои кога станува збор
за установите на образованието и
здравството, каде што во најголем број
се присутни децата.

Горан Пролиќ
ЈУБ Шимановци
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интервју
Интервју: Златко Челикиќ
За овој број на ЈUB магазин, се одлучивме да направиме интервју со Златко Челикиќ.
Златко е сопственик на ланец продавници за бои и лакови поврзани со едно име ЈУБОЛАК.
Разговорот го направивме во административните простории на ова претпријатие.

ЈUB: За почеток да Ве запрашаме кои се Вашите
почетоци?
Златко: моите почетоци се од периодот на транзицијата
и борбата за егзистенција во 1991 година. Започнав со
работа со отворање на мојата прва продавница во Скопје.
Мојот бизнис се одлучив да го започнам исклучиво со
бои и лакови. Во моментов имам 4 продавници во Порта
Влае, Ѓорче Перов, Тафталиџе и Маџари. Целта ми е моите
продавници да ги има низ целата територија на град
Скопје, а можеби и на територијата на цела Македонија.
ЈUB: Споменавте дека имате некои новини со кои се
разликувате од другите малопродажни објекти за бои и
лакови?
Златко: Па да... од 2001 година отворив магацин од 1000
m2 за потребите на моите малопродажни објекти. Исто
така со овој магацин ми се овозможува и продажба на
големо, продажба на други малопродажни објекти и ми ја
обезбедува потребната залиха на материјали.
Обезбедив и транспорт за сопстевни потреби од еден
камион и едно комбе со што многу брзо и ефикасно се
дистибуира стоката од магацинот до потребните локации.
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ЈUB: Зошто се одлучивте во своите продавници да
продавате исклучиво бои и лакови?
Златко: Знам дека во Македонија е пракса во продавниците
од ваков тип, да има стока од мешан карактер. Во истата
продавница можете да најдете железарија, градежни
материјали, бои и лакови. Во ваквиот тип на продавници,
продажбата на бои и лакови е споредна дејност. Јас се
одлучив да работам исклучиво со бои и лакови. Во моите
продавници можете да најдете само ваков тип на стока
и тоа е мојата ориентација. На ваков начин обезбедувам
подобар квалитет и услуга на моите клиенти.
ЈUB: Во колкава мера се застапени производите на JUB во
вашите продавници?
Златко: Во голема. Јас работам со безмалку целиот асортиман на ЈUB. Соработката со JUB ја започнав во 2008година,
одтогаш наваму сум постојан партнер на JUB. Во моите
продавници имам JUMIX машина за нијансирање. На моите
клиенти им нудам производи од производната линија на
JUB кои се нијансираат, согласно светските трендови.
Морам да напоменам дека имам одлична соработка со
JUB, голема комерцијална поддршка и оваа соработка
планирам да ја одржам и во иднина.

Сите мои продавници се брендирани во боите на JUB. JUB
се грижи за изгледот и застапеноста на своите производи
во сите мои продавници. Со нивна помош моите
продавници добија светски изглед. Слободно можам да
се пофалам дека тие сега се модерни и конкурентни на
пазарот.
JUB: Дали бевте дел од ЈUB академијата?
Златко: Секако. Ова беше едно многу интересно искуство
за мене. Се запознав со новите декоративни техники на
користење на материјалите на JUB, дознав нешто повеќе
за материјалите, кои материјали во кои прилики се
користат и ги научив својствата на наменски изработените
материјали за поправки и санации.
Затоа што бев многу задоволен од презентациите и
практичната обука, JUB академијата им ја препорачав
на сите мајстори кои соработуваат со мене. Повеќето од
нив ја посетија академијата. Со помош на JUB и нивната
академија јас добив тим кој е способен да работи
квалитетно, нешто ново и интересно. Добив тим кој може
да понуди интересни техники и техники кои се во тренд.

Благодарен сум на ЈUB, заедно сме
добитна комбинација.

Костов Дејан

нови производи
FUGALUX - Нова маса за фугирање
Следејќи ги новите технологии во областа на боите и фугите, JUB оваа година пласираше
два нови производа, маса за фугирање Fugalux и еколошка боја за тревни површини под
комерцијалното име Grascolor.

Со цел да се одговори на предизвикот за нова уште
поквалитетна и полесна за аплицирање маса за фугирање,
JUB на пазарот го понуди својот нов производ FUGALUX.
FUGALUX претставува прашкаста (цементна) маса за
фугирање, за внатрешна и надворешна употреба, со подобрени карактеристики во однос на стандардната ЈUBова маса за фугирање, односно:
- поголема водоотпорност со изразит ,, drop efekt “,
- поширок интервал на температурна постојаност (- 40 до
+ 800С ),
- подолг рок на траење, т.е 24 месеци,
- долготрајна отпорност на инфекција од ѕидна мувла,
- висока отпорност на абење.
Пакувањето на производот е во нови (по водоотпорни)
вреќички од 2 kg. во постојните 20 нијанси од тон картата
на JUB – Fugirni masi, a во 5 kg. пакување нијансите бр.10
(бела), и бр.14 (менхетн).

Тајната е во зачините!
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GRASCOLOR - Акрилна боја за обележување
на тревни површини
Graskolor е нова еколошка боја која за првпат се нуди
кај нас и пошироко (со сопствен TÜV SÜD сертификат),
а се употребува за обележување на тревни површини
на фудбалски и други спортски игралишта, како и за рекламни (огласни) намени.
Произведена е врз основа на водена дисперзија од
полимерни врзива, а се карактеризира и со следниве
карактеристики:
- исушениот слој боја, има висока отпорност на дејство на
UV зраците и другите атмосферски влијанија,
- има добар прием на тревните стебла и листови, со што се
спречува лупење на филмот од површината на листовите,
а со тоа се овозможува и почесто навлажнување на
тревната површина,
- не ја уништува ниту трајно ја оштетува тревната површина,
- не содржи тешки метали а со тоа и не ги загадува подземните води,
- одговара на сите барања пропишани во добиениот TÜV
SÜD сертификат, (контролирано производство и низок
процент на испарливи штетни материи).
Пакувањето на производот е во пластични канти од 16 lit, а
може да се нијансира (на JUMIX системите во продажните
места) во поголем број нијанси (база 1001, 2000, 1000), по
JUB-овата или NCS тон карта.
Можно е и испорака на производот во нијанси според
посебни барања на купувачите.

Се нанесува на сува, чиста и искосена тревна површина
(висина на тревата до max 5cm), во еден или два слоја,
со прскање или со долговлакнест бојаџиски валјак (за
помали површини).
Просечната потрошувачка за еден слој е 0,5 – 1,0 lit/m2, a
рокот на траење е 18 месеци.

Стефановски Кузман

Jupol Latex и Jupol Briljant, сега во ново пакување од 2l

Високо квалитетната боја за внатрешни ѕидови Jupol Latex (Jupol Latex Mat, Jupol Lateks Polmat и Jupol Lateks Saten), наменета е пред сè за многу оптоварени површини
(јавни установи, училишта, болници итн.), како и високо
квалитетната внатрешна боја Jupol Brilijant, која се
одликува со најголем процент на покривност и бришење,
поради големата примена на истите во домаќинствата, ги
пласиравме во нови пакувања од 2l.

Боите може да се нијансираат во 348 нијанси по JUB тон
картата во сите Jumix центри во републиката.

Briljantno
Со врвната перива боја за внатрешни ѕидови Jupol briljant, секој ѕид може да биде уметничко дело.
Еколошкиот Jupol briljant, се одликува со највисок степен на покривност, висока перивост и
пријатен мирис на ментол при нанесувањето.

Боите го менуваат домот

профил
Со квалитет, до зголемена продажба
Фирмата Белина Љупче Дооел од Скопје, чиј оснивач и управител е Љупче Николовски,
е основана во 1994 година и е една од водечките дистрибутери на бои и лакови, лепаци
како и алати на македонскиот пазар.

Нашето седиште со магацински и деловен простор се наоѓа
во Скопје во населбата Драчево. Во нашите простории
се наоѓа и изложбен простор каде сите заинтересирани
купувачи можат да го погледнат нашиот асортиман и
воедно да добијат квалитетен и соодветен совет во врска
со истиот.
Вршиме сопствен превоз на нашите артикли до сите дуќани
и објекти како во Скопје така и низ целата република.
Најмалку еднаш неделно е посетен секој наш купувач како
за понуда и достава на роба, така и за навремени најави за
сезонски артикли и планирани акции.
Во 2009 година, во која бевме зафатени со светската
рецесија и во која најпогодена област од истата беше
градежништвото, со најголем пад во поглед на продажбата,
ние успеавме да имаме само незначителен пад на
минатогодишната реализација од планираното. Во текот
на минатата година, работевме порационално и бевме
поефикасни во снабдувањето на нашите купувачи со кои
секојдневно се трудиме да најдеме зеднички интерес.
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Во период на криза, кога побарувачката на производи
со помал квалитет и пониска цена зема поголем замав,
нашата компанија остана на девизата да негуваме
современ начин на работење и да продаваме производи
со врвен квалитет.
Новиот закон за градежништво и дадените рокови за
завршување на фасадите, ќе ја зголеми нашата продажба
на производи кои имаат стандарди и сертификати за
квалитет како што се и производите на JUB.
Поголем дел од купувачите ги прифаќаат нашите сугестии,
дека кај квалитетните производи нема рекламации или се
многу мали, така да нашето време кое би го потрошиле на
решавање на рекламации, го употребуваме за едукација
на нашите купувачи, преку презентации во соработка со
нашите добавувачи.

И покрај постоечката кризна година, нашите планови за
оваа 2010 година се преполни со оптимизам, кој се базира
на вербата во креативноста на нашиот добро организиран
тим кој се состои од самите вработени во компанијата и
тоа: Орце, Анета, Марјан, Васко, Силвана, Ѕвездан, Мирела,
Антонија, Ванчо, Калина, Столе, Миљаим и Миле.
Нашата дистрибутивна мрежа со сопствени возила
е развиена на територијата на целата република.
Навремената и точната испорака на производи до
дуќаните и објектите ширум Македонија ја вршиме со 5
комбиња и 2 пикапа.

Здравје, среќа и успешна година, Ви
посакува тимот на Белина.

Правилно одбрана и вградена Jubizol fasada за крајниот
корисник значи многу. Досегашните искуства покажуваат
дека со квалитетна топлотна изолација која заштедува и
до 40% од потрошувачката за електрична енергија при
греење и ладење, вложените средства при вградување на
Jubizol fasadata, се враќаат за само три до четири години
од инвестирањето.

како да ...?
Санација на распукани ѕидни површини
Појавата на пукнатини на внатрешните и надворешните површини е за жал честа појава,
како на старите така и на ново малтерисаните површини. Постојат многу причини за
оваа појава, почнувајќи од напрегањата во конструкцијата поради пребрзото градење
и непочитувањето на правилната динамика на работа, па се до неадекватниот вграден
материјал. Овие појави се видливи по одреден временски период кога веќе се завршени
градежните работи, па често со последиците се соочуваат самите сопствениците на
објектите.
Уште поголем е проблемот кога овие состојби се санираат
со несоодветни материјали, а како резултат на тоа
повторно доаѓа до појава на пукнатини на површините.
Затоа многу е важно санацијата да се изврши стручно, и
пред сè со материјали кои се високоеластични и доволно
цврсти за да на себе ги ,,примат,, новите слоеви кои ќе се
вградат.
Обично тоа се микропукнатини со ширина помала
од1mm (слика 1), или пукнатини со ширина поголема и од
1mm(слика 2).Токму санацијата на распуканите фасадни
површини со ширина на пукнатините поголема од 1mm е
темата која во овој број ќе ја опфатиме и објасниме.
слика 1

слика 2
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JUB во својата производна програма има соодветен тип
на материјал за оваа намена наречен RENOVIRNI OMET
(Реновирен малтер сл.3).

слика 3
Малтерот за реновирање (RENOVIRNI OMET),
претставува високоеластична микроармирана фасадна
маса за израмнување, во која микроармираните
(полипропиленски) влакна ги примаат напрегнувањата и
оневозможуваат новиот слој да испука.

слика 4

Во зависност од интензитетот и големината (ширината)
на пукнатините, овој материјал можеме да го вградиме во 2 варијанти, односно во еден или во два слоја.
Ако пукнатините се помалку изразени тогаш е доволно
да се нанесе еден слој до максимална дебелина од 4
mm. Претходно од површината треба да се отстранат
(истругаат) слабо врзаните делови и да се нанесе основен
премаз Аkril emulzija (растворена со вода во однос 1:1).
Ако пукнатините или процепите се поголеми, односно
поизразени по целата површина, тогаш се применува
технологија за санација слична со постапката на
вградување лепак и мрежа во Jubizol системот, односно:
1. Се отстрануваат слабо врзаните делови од фасадата
(слика 4),
2. Се отвораат (шлицуваат) поголемите пукнатини каде
прво се премачкуваaт со Аkril emulzija (растворена со вода
во однос 1:1), a потоа на мокро се обработува со RENOVIRNI OMET во кој се втиснува пластифицирана стаклена
мрежичка и се препокрива (слика 5).
слика 5
23

3. Потоа целата фасадна површина се премачкува со Аkril
emulzija (растворена со вода во однос 1:1, слика 6) ,

5. По сушењето, со вториот слој се препокрива мрежата
(слика 9) и се израмнува фасадна површина (временско
правило за сушење на материјалот е 1mm/ден),

слика 6
4. Со назабена глетарка (уште на мокро), се нанесува еден
слој од малтерот за реновирање по целата површина
(слика7), и се армира со втиснување на пластифицирана
стаклена мрежа (слика 8),

слика 7

слика 8
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слика 9
Доколку на фасадата е одлучено да се нанесе боја како
завршен слој, тогаш е потребно најнапред фино да се
израмни фасадната површината со маса за израмнување
Jubolin F или Nivelin D (слика 10) и избруси (слика11), а
потоа да се нанесе подлога Аkril emulzija (растворена
со вода во однос 1:1) и задолжително да се употреби
микроармирана фасадна боја Revital color AG (слика 12).

слика 10

слика 12

слика 11

Aко пак е одлучено завршен слој на фасадата да биде
декоративен малтер (акрилен, силикатен, силиконски),
тогаш е потребно претходно да се нанесе универзална
подлога за декоративен малтер - Unigrund (слика 13) во
нијанса на завршниот малтер, и по сушењето истиот да се
вгради (слика14).

слика 13

слика 14

Во овој контекст многу важно е да се напомене и фактот
дека токму овој материјал т.е микроармираната фасадна
маса за израмнување - RENOVIRNI OMET, е докажан и како
одличен материјал за обработка на ѕидови од сипорексни
(YTONG) блокови.
Стефановски Кузман
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професии
Архитектура и Архитекти
Архитектурата е вештина на изработување нацрти и обликување на градби, која е поставена
и како уметност и како градба. Архитектурата ја подразбира секоја градба како надворешна
така и внатрешна.

Под архитектура има повеќе видови на градби кои ја делат
истата на повеќе видови и тоа:
- Внатрешната архитектура претставува нацрти и обликување на мебел,
- Пејзажна архитектура која подразбира архитектура на
згради, дворови и паркови,
- Урбанистичко планирање на градови,
- Просторно планирање на региони.
Зборот архитектура потекнува од старогрчкиот збор
архитектон што значи главен мајстор, градежник. Во
најстариот запис за архитектурата пишува дека таа е
основана со рамнотежа на три начела и тоа: цврстина,
корисност и убавина.

Познати архитекти на XX век
Кевин Роуџ, роден е во Даблин, Ирска, добитник е на
Прицкеровата награда за архитектура во 1982 година, за
зградата на витезите од Колумбија

Цврстина значи дека темелите на
градбата се поставени на цврсто тло
и материјалите се правилно одбрани.
Корисност значи дека уредувањето е
без грешка и не постојат пречки при
користење на просториите.
Убавина значи дека градбата е пријатна
и со добар вкус.

Архитект е лице, кое е стручно во областа на архитектурата,
тој се занимава со осмислување и обликување на зградата.
Името потекнува од старогрчкиот збор кој се состои од
два дела и тоа архи што значи над и тектон што значи
градител, што објаснува дека архитектот е над обичниот
градител.
Архитектот при својата работа ги користи двете области
на науката и уметноста.
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Оскар Рибеиро де Алмеида Нимаер Соарес Фиљо е роден
на 15.12.1907 година во Рио де Жанеиро, тој е бразилски
архитект кој се смета за еден од најзначајните претставници на меѓународната современа архитектура, и е еден
од пионерите во користењето на армираниот бетон на
естетски план. Неговите градби се карактеризираат со тоа
што се пространи и оголени, со мешавина на волуменот
и слободниот простор за да се создадат оригинални
декорации. Тој е познат уште и под името „скулптор на
споменици“.

Неколку негови познати дела се:

Црквата Сао Франциско де Ашис во Бело Хоризонте,
Минаш Жераис, Бразил

Музејот на современа уметност во Нитерој

Музејот Оскар Нимаер во Куритиба, Бразил

Катедралата во Бразилија во хиперболоидна
конструкција

Бразилскиот национален музеј во Бразилија

Палатата на висорамнината во Бразилија

Бошкова Катерина
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боите го менуваат домот
Фенг шуи - Хармонија на основа на пет природни елементи
Фенг шуи е 3500 години стара древна кинеска наука, која се занимава со складноста на
животот и работата. Во последниве децении, оваа наука се применува сè почесто и во
западните земји, и е прифатена како основна за подобрување на квалитетот на животот.
Целта на фенг шуи е создавање на здрава, складна и плодна средина за живот и работа,
зголемување на хармонијата, здравјето, благосостојбата, сочувување на семејството .... Во
пракса, фенг шуи се наоѓа помеѓу науката и уметноста.
Земјата претставува енергија која кружи околу својата
оска, таа прикажува почеток и крај на животот, а
карактеристични бои за неа се жолта, цигла и боја на
камен.
Металот претставува енергија на парите, присутен е во сè,
што во себе содржи метал.
Водата претставува енергија на смирувањето, нејзиното
годишно време е зимата, а боја е сината во сите нијанси. Предмети кои го карактеризираат овој елемент се
стаклото и кристалот.

Во превод фенг шуи, значи ветар и вода. Ветерот
претставува „чи“ и влијае на движењето на животната
енергија, а водата понатаму ја прифаќа и шири. Кога
животниот простор е уреден така да може „чи“ да се
движи без проблем, тој ни дава поддршка во сите аспекти
од животот, во спротивно, доаѓа до стагнација во животот
или на некои полиња.
Фенг шуи ни нуди алати со кои можеме да влијаеме на
квалитетот на домот, а со тоа и на квалитетот на животот.
Во својата пракса фенг шуи има различен поглед на светот,
а тоа е дека, сите предмети припаѓаат на пет основни
елементи и тоа: оган, метал, земја, дрво и вода, кои пак
се наполнети со позитивна или негативна енергија. Ви ги
претставуваме значењата на овие пет основни елементи:
Дрвото симболизира енергија која се шири на сите
страни, се оцртува низ дрвените површини во станот и
низ зелената боја, а неговото годишно време е пролет.
Оганот по древното кинеско верување може да создаде и
да воздигне во воздух, негови се јаките тонови и бои како
што се црвена и портокалова.
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За да можете на најдобар можен начин,
да ги примените боите во вашиот дом,
потребно е да ги проучите боите и да ја
пронајдете комбинацијата на бои, која
може секојдневно да ве направи свежи
и ведри, а особено кога станува збор за
собите за одмор.

Црната и индиго сината боја, симболизираат интуиција,
дисциплина и разбирање, тие се и синоним за праведно-ст
и сериозност. Во комбинација со другите бои ја неутрализираат негативната енергија. Двете влијаат на развојот на
кариерата, бидејќи ја претставуваат бојата на промената.

Сината е симбол на знаењето, здравјето и одлучноста.
Погодна е за простории во кои се одмара, а ако не се
користи за спална соба тогаш пожелно е да се употреби
во дневна соба. За неа се верува дека придонесува за
поголемо усогласување со мебелот и на тој начин до
полесно донесување на важни одлуки.

Зелената боја е симбол на рамнотежа, љубов и
самоконтрола, но и виталност и долговечност. Бидејќи
станува збор за боја на пролетта, каде и да е искористена,
внесува ведрина.

Црвената боја отсликува живот и храброст. Симбол е на
вистината, вештината и на исполнителноста, но и на живот
и среќа како и благосостојба. Наша препорака е оваа боја
ја употребите на места во домот кои сакате да ги истакнете,
затоа што претставуваат важен дел во вашиот дом.

Розевата боја е симбол на среќата, вербата, креативноста
и партнерството. Иако е боја добиена од комбинација на
две основни бои црвена и бела, во секоја просторија во
која ќе се употреби и дава романтичен изглед.
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Жолтата боја претставува мудрост, бистрина и
самопочитување. Оваа боја придонесува за редот
и влијанието на другите, поврзана е со искреност и
стрпливост, таа внесува хармонија во секој дом.

Виолетовата боја ја одржува креативноста, а бидејки
во себе содржи црвена боја, во комбинација со златна
е синоним за изобилие. Во најобичната просторија,
виолетовата боја ќе даде луксуз но и елементи на раскош.

Кафената боја означува виталност и сигурност.
Симболизира рамнотежа како во просториите, така и на
луѓето кои живеат во нив. Се употребува како знак на сила,
а се смета и како водечка во среќата.

Портокаловата боја е симбол на енергијата, ентузијазмот,
среќата и креативноста. Придонесува во уживањето и
ја зголемува желбата за живот. Оваа боја е најдобра за
емотивна стимулација како и за меѓусебно поврзување.
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Белата боја е знак на чистота и задоволство, просторијата
пребоена во бела боја сведочи за чистота но и духовност.
Белите простории важат за добри во развојот и
зајакнување на креативноста, па затоа оваа боја посебно
се препорачува за детски соби.

Златната и сребрената се бои кои симболизираат
благосостојба и раскош. Според верувањето на фенг
шуи, овие бои би требало да се користат во централните
простории во секој дом, па дури и во целиот дом, а ако
не тогаш, препораката е да се користат кај поедини
детали, кои ќе го направат амбиентот да биде посебен од
другите.

За љубителите на фенг шуи техниките на
боење, се надеваме дека им помогнавме
во одлуките како да го пребојат својот
дом.

Сивата боја ги одликува луѓето кои се комуникативни и
кои сакаат дружење. Асоцира и инспирира за патување, и
ја јакне способноста за самоконтола кај нервозните луѓе.

Доколку Ве интересира како кинеската наука Фенг шуи,
треба да се употреби во детските соби, Ве покануваме да
го побарате нашето следно издание на JUB магазин, кој ќе
излезе од печат во Септември оваа година.
Како готови нијанси кои Ви ги нудиме за пребојување на
Вашите ѕидови, разгледајте ги тон картите на Jupol trend
и Jupol junior.
Бошкова Катерина

jub design studio
JDS, неземенлива услуга на денешницата
JUB Design Studio, е нова услуга која JUB ја нуди на сите корисници на интернет. На нашата
интернет страница www.jub.eu се наоѓа програм, во кој со едноставни постапки можете да го
добиете замислениот изглед на вашиот иден објект, како надворешен така и внатрешен.

Работата во нашиот програм е могу едноставна. Со само
три чекори се доаѓа до конечната претстава за изгледот
на објектот. Програмот е многу едноставен и предвиден
е за сите корисници, а потребно е само малку познавање
од работа на компјутер. Откако ќе се позиционирате
на означеното место Jub Desing Studio, следуваат
едноставните 3 чекори и тоа:
1. Да одберете фотографија од веќе аплицираните за
обработка, која е најблиску до вашиот изглед на фасада
или ентериер,

Во програмот кој е на интернет страната, се наоѓаат
неколку веќе прилагодени фотографии за понатамошна
дообработка т.е. аплицирање на саканите нијанси на
објектот, надвор и внатре, односно фасада и ентериер.
Во овој број на ЈUB Магазин ќе ви претставиме неколку
веријанти на решенија за фасада на објект.
Избравме мала семејна куќа во која има доволно простор
за едно просечно Македонско семејство.

2. Да одберете нијанса или текстура која ви е приложена
од тон картата на JUB, заедно со комбинациите на бои кои
самиот програм ви ги нуди за одбраната основна нијанса,
3. Последен чекор е да ја отпечатите фотографијата на
фасада или ентериер што сте ја изработиле и така полесно
и без грешка да ги набавите потребните материјали за да
се дојде до конечниот сакан изглед на истиот на објектот.

Во предлог 1 што ви го нудиме, одбрана е како основна
боја светло жолта, а како додаток е аплицирана нијанса
на темно црвена, во комбинација, за терасата со ситно
дробен мермер Kulirplast во бои жолта и бела. Прозорците
се во темно црвена нијанса.
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приказот на нијансите е само информативен.
Во предлог 2 ви претставуваме малку помирни бои и тоа
како основна е светло кафена, во комбинација со окер
бојата, а за терасата е употребен Kulirplast со мешавина
од зелени и бели мермерни камчиња. Прозорците се во
темно црвена нијанса.
приказот на нијансите е само информативен.
Како последен предлог број 4 ви претставуваме јаки
тонови на жолта како основна во комбинација со сива, а
за терасата е употребен Kulirplast со мешавина од залени и
бели камчиња, каде преовладуваат зелените. Прозорците
се во светло сива нијанса.

приказот на нијансите е само информативен.

Во предлог 3 се претставени појаки тонови на основна
црвена, во комбинација со темно сива, а за терасата е
употребен Kulirplast со мешавина од црни и бели камчиња,
каде преовладуваат црните. Прозорците се во бела боја.

приказот на нијансите е само информативен.
Се надеваме дека со нашиот избор на нијанси, допревме и
до Вашата фантазија за изгледот на фасадата.
Бошкова Катерина
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jub инспирира
Jufix тапети
Тапетите се нешто што не потсетува на бабината куќа. Претходните децении овој тип на
уредување на домот беше заборавен, денес се враќа во светот на дизајнот во домот. Можеме
да ги најдеме со различен состав и тоа од класични, самолепливи, хартиени, пластични,
памучни и многу други.
Ние ви ја претставуваме новата генерација на тапети од
стаклени влакна - Jufix тапетите, кои се огноотпорни и ги
има во десет текстурни дезени. Истите можат да бидат во
најразлични бои т.е. се пребојуваат по желба на корисникот
и тоа во 348 нијанси по тон картата на JUB. Препорачуваме
да се пребојат со латексни бои и тоа во три варијанти Saten, Polumat и Mat кои им даваат дополнителен ефект – да
можат лесно да се одржуваат т.е. да се пребришуваат со
куќни детергенти.
Постапката на нанесување на тапетите е следна: идеално
мазен ѕид, израмнет со Jubolin, премачкување на ѕидот со
лепак Jufix Lepilo, нанесување на тапетот, пребојување на
истиот во прв слој со Jufix Lepilo и Jupol Latex во сооднос
1:1, и пребојување во втор слој со Jupol Latex разреден со
вода до максимум 5%.

Тапетите го облагородуваат вашиот простор, а во зависност од ефектот кој сакате да го постигнете, пребојте ги во
модерни ведри бои, или со темни луксузни бои. Она што
денес е во тренд, е тоа тапетите да се постават на дел од
ѕид или стан, а многу ретко на сите ѕидови.
Бошкова Катерина

дали сте знаеле…
- дека производството на локација на седиштето на
компанијата JUB во 2010 година, празнува 135 години од
постоењето?
- дека JUB беше меѓу првите во Европа и прв производител
во Словенија, кој за продажба на топлотноизолацискиот
систем JUBIZOL доби Европска техничка согласност?
- дека името на компанијата JUB постои веќе добри 90
години (од 1919 година)?
- дека најмоќната JUB-ова марка ЈUPOL во 2009 година,
празнуваше веќе 40 години од постоењето?
- дека JUB ги извезува своите производи во повеќе од 25
држави во Европа и Светот?
- дека JUPOL важи за една од најјаките марки на внатрешни
бои во регионот; во Словенија достигнува преку 70%
пазарно учество, а исто така е многу препознатлива и на
пазарите на некогашна Југославија?

- дека JUB е еден од ретките производители на бои кој има
сопствен развој на пигментни пасти?
- дека трговската марка JUPOL во последните две години,
двапати по ред го доби називот »Trusted brand«, што ја
вбројува меѓу марките во Словенија кои уживаат најголема
доверба кај купувачите?
- дека JUB во 2008 година, доби наслов »Top transnacionalno podjetje«, што претставува признание за раст во
меѓународни рамки?
- дека со боите на ЈUB годишно се пребојуваат приближно
200 милиони m2 ѕидови?
- дека JUB веќе повеќе децении има мали хидроцентрали,
со кои покрива скоро една четвртина од потребите за
струја во производствата во Видем и Дол?
- дека во 2008 година, JUB заедно со општината Дол,
изгради биолошка прочистителна станица, за чистење на
отпадните води?

JUB на саем
Како и во вториот број кој излезе на почетокот од минатата година, кога ве информиравме
за застапеноста на JUB - овите материјали низ сaемите во светот, така и во овој број, на сите
фанови на JUB, им ги нудиме датумите и местата каде ќе бидат застапени сите наши фирми
и материјали со сè што е ново од нас за вас.
Во Март месец сме излагачи на следните саеми и тоа во:
Словенија – Љубљана, саем ДОМ од 02 – 07.03.2010,
Македонија – Скопје, саем на градежништво од 02 –
06.03.2010,
Унгарија – Будимпешта, саем Lakćskultura од 12 –
14.03.2010,
Украина – Лвов, саем Budexpo од 16 – 19.03.2010.
Во месец Април можете да не најдете како излагачи на
следниве саеми и тоа:
Естонија – Талин, саем Estbuild од 07 – 10.04.2010,
Србија – Београд, саем на градежништво од 13 –
17.04.2010,
Латвија – Вилниус, саем Resta од 14 – 17.04.2010,
Унгарија – Будимпешта, саем Construma од 14 –
18.04.2010.

Косово – Приштина, саем Expo Kos од 05 – 09.05.2010,
Русија – Краснојарк, саем Konsutling u Kranojarsku од 11 –
14.05.2010,
Русија – Санкт Петербург, саем Sankt Peterburgu од 14 –
17.05.2010,
Русија – Иркутск, саем Irkutsku од 19 – 22.05.2010.
Во почетокот на Септември, JUB дол при Љубљани е
излагач на саемот МОС во Словенија, а во почетокот на
Ноември на саемот Expoediizia во Италија.
Се надаваме дека за секој од вас најдовме време и место
каде да не посетите како излагачи.
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ЈУБ д.о.о.е.л Скопје

Бул. Јане Сандански бр.79/а/3
1000 Скопје
Т: +389 2 2454 027
E:info@jub.com.mk
Создаваме обоена топлина во
Вашиот дом

