
JUB kot 
trajnostno 
podjetje

mag. Vojka Kos



Ustanovljeno
leta 1875.

1875

Pričetek nezadržnega 
razvoja blagovne znamke 
in podjetja JUB.

1919

Po vojni obnovljena vsa
proizvodnja.

1945

Širitev na 
območje JV 
Evrope.

1990

Ustanovitev
prvega 
proizvodnega 
podjetja v tujini 
(JUB Srbija).

2004

50 let blagovne
znamke JUPOL.

2019

Pričetek intenzivnejšega 
trženja fasadnega 
sistema JUBIZOL.

2012

145 let obstoja 
podjetja.

2020

Zgodovina podjetja
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Osnovni podatki

V Skupini JUB je zaposlenih
~ 820 ljudi.

V tujino izvozimo več kot
75 odstotkov izdelkov

pod lastno blagovno znamko.

Prihodki prodaje v letu 2020 so 
bili ~113 mio EUR.
Približno 1,5 odstotka neto čistih 
prihodkov letno je namenjenih 
za razvoj in raziskave.



JUB in trajnostni razvoj
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JUB goji odgovoren odnos do okolja in družbe.
Pri uporabi surovin sledimo načelom krožnega gospodarstva 
ter uporabljamo in proizvajamo obnovljive energetske vire.
Načela trajnostnega razvoja gradimo v 4-ih smereh:



JUB in trajnostni razvoj



JUB in trajnostni razvoj
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Blagovne skupine 

EUROTHERM embalažni in 
tehnični EPS

Plastična embalaža

JUPOL, JUBOLIN, JUBOGLET in 
DECOR za dekorativno obdelava 
notranjih zidnih površin

JUBIN rešitve zaščito in dekoracijo 
lesenih in kovinskih površin

JUBIZOL fasadni sistemi

TAKRIL za zaščito betonskih 
površin

HYDROSOL in AKRINOL  
sistemske rešitve za vgradnjo 
keramike

JUBHome pasivne hiše na ključ

JUMIX niansirni sistemi, DIPI 
niansirna sredstva

JUBOFLOOR sistemi za talne 
površine
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Blagovna znamka
• Blagovna znamka JUPOL je generična znamka na trgih bivše 

Jugoslavije in združuje rešitve za notranjo dekorativno 
obdelavo zidnih površin. 

• Na vodilnih trgih dosegamo do 70 % tržni delež.

• Družina se je razvila iz izdelka JUPOL Classic in je v lanskem 
letu praznovala 50 let obstoja.  

• V okviru znamke nov segment WELLBEING 
aktivnih notranjih barv, ki vplivajo na dobro počutje. 

Best Buy Award
(2017) za JUPOL

Trusted Brand (2020) 
za JUPOL

Produkt leta 

2014 za J. Classic

2021 za J.Antimikrob

TÜV certifikat 
A/A+  Zelo nizka emisija 
hlapnih organskih 
komponent za JUPOL 
Classic

Ecolabel (2011-2020) 
za JUPOL Junior



Hvala za 
pozornost.


