ZA SLIKANJE POLEG ŠABLON POTREBUJEMO
* svinčnik
* ravnilo
* izbrano barvo
* (kartonsko) podlago za odcejanje valjčka
* valjček FLOCK
NAJ BO USTVARJANJE S ŠABLONAMI POSEBEN DAN
Vzemite si čas in prisluhnite sebi in prostoru.
Razmislite, na kakšen način bi ga radi obogatili z
vzorci, kako naj bodo razporejene oblike in kakšne
barve potrebujete, da vam bo prijetno ter da bo
prostor odražal vašo ustvarjalnost. Naredite nekaj
skic in se poskušajte v njih vživeti.

APLIKACIJA

POSEBEN DAN

Pogosto ljudje želimo dati domišljiji prosto pot
in si zamislimo kaj več kot enostavno barvo na
zidu. Za vse tiste, ki si želite ustvariti življenjski
prostor unikaten, v koraku s časom in modnimi
trendi, smo v JUBu razvili kolekcijo samolepilnih
šablon, ki bodo popestrile vaš dom. Z uporabo
šablon različnih motivov je moč ustvariti
čudovite vzorce tako na stenskih kot tudi
gladkih lesenih in kovinskih površinah.

01 Šablono previdno odlepimo
od zaščitnega papirja in jo
nalepimo na prej označeno
mesto.
02 Z roko ali valjčkom ustrezno
iztisnemo zračne žepe.
03 Valjček pomočimo v barvo
in ga primerno odcedimo z
valjanjem po prej pripravljeni trdni
(lahko kartonski) podlagi.

04 Barvo počasi in rahlo
nanašamo po šabloni in pazimo,
da barva ne zateka za robove. Prvi
sloj je tako tanek, da je podlaga
pravzaprav še vidna.
05 Počakamo 5 do 10 minut in
nanesemo drugi sloj. Število slojev
je odvisno od želenega rezultata.
Priporočamo nanos vsaj dveh
slojev.

06 Po končanem nanosu zadnjega
sloja počakamo 5 do 10 minut in
počasi previdno odlepimo šablono.
Če želimo, da se motivi prekrivajo,
moramo pred lepljenjem druge
pozicije počakati vsaj 1 uro.
07 Po koncu slikanja ali pred
slikanjem z drugo barvo šablono
previdno operemo v mlačni vodi.
Če smo s poslikavo končali, suho
šablono prilepimo na gladko
površino (npr. trši povoščen
papir) in pospravimo v originalno
embalažo.

NA FOTOGRAFIJI
Elementare /obešalnik, psa /
Dom Design /pleksi stol/ol /

BARVNI ODTENKI

JUB bela *osnova
JUB 3281 *roza vzorec
JUB 5561 *rdeč vzorec

TREND Cvet Flower

TREND Živalice Animals

Serijo TREND sestavljajo
duhovito stilizirane in
predimenzionirane oblike
iz narave, ki s sten glasno
komunicirajo z ljudmi in
pohištvom. Namenjena je
drznim ustvarjalcem, ki želijo
posodobiti in osvežiti svoje
okolje ter vanj vnesti humor,
igrivost in veselje.

BARVNI ODTENKI
NA FOTOGRAFIJI
Salon Rezidenca /tabureji/
id:doma /jazbečar/

JUB bela *osnova
JUB 5561 *rdeč cvet
JUB 1253 *roza cvet
JUB 2481 *steblo

BARVNI ODTENKI
NA FOTOGRAFIJI
id:doma /klopci, podstavek iz filca/
Dom Design /copati iz filca/

JUB 1200 *osnova
JUB 2421 *grmovje
JUB 2282 *ptica

NATURE Cvetlice Flowerfield

NATURE Grmovje Bushes

Serija stenskih šablon
NATURE je sestavljena
iz oblik povzetih iz
rastlinskega in živalskega
sveta, ki se lahko
med seboj poljubno
kombinirajo in prepletajo.
Namenjena je tistim, ki si
želijo v svoj urbani dom
ali delovni prostor vnesti
pridih narave - se spočiti
ob pogledu na intimni
travnik ali posedeti ob
razraslem grmovju, ki ga
obletavajo ptički.

NA FOTOGRAFIJI
Dom Design /gugalnica/
Elementare /steklena ptičja krmilnica/
Oloop /copati iz filca/

BARVNI ODTENKI

JUB bela *osnova
JUB 2481 *steblo cveta
JUB 1184 *cvet
JUB 2233 *pestič

NA FOTOGRAFIJI
Salon Rezidenca
/svetila, krožnik, skleda, blazina/
Prodajalna Dota /servirna mizica/

BARVNI ODTENKI
JUB 1080 *osnova
JUB 1083 *vzorec

FENG SHUI Voda Water

FENG SHUI Zemlja Earth

Za celostno bivanje
v naravnih ritmih
smo pripravili FENG
SHUI šablone, katerih
vzorci temeljijo na
osnovnih elementih:
ogenj, kovina, zemlja,
les in voda. Vsak od
elementov v prostor
prinaša svoje kvalitete,
vplive, energijo, ki jih
lahko podkrepimo ali
ublažimo z izborom
določene barve.
Namenjena je tistim,
ki si želijo z uporabo
starodavnega
kitajskega znanja o
urejanju prostora
ustvariti harmonično,
zdravo in plodno
okolico za življenje in
delo.

NA FOTOGRAFIJI
Salon Rezidenca /miza, vaze/
Maros /tabureji/

BARVNI ODTENKI

NCS S 3040-R80B *osnova

JUB bela *vzorec

NA FOTOGRAFIJI
Salon Rezidenca /tabure, posode, blazine/

NCS S 2570-Y40R *osnova
JUB 2173 *vzorec

FENG SHUI Les Wood

FENG SHUI Ogenj Fire

BARVNI ODTENKI

NA FOTOGRAFIJI
id:doma /stol/
Salon Rezidenca /vazi/
Prodajalna Dota
/lesena krožnika, skodelica/

BARVNI ODTENKI
JUB 1140 *osnova
JUB 2432 *vzorec

BARVNI ODTENKI
JUB 1500 *osnova
JUB 4662 *vzorec

PRESTIGE Riž Rice

FENG SHUI Kovina Metal

NA FOTOGRAFIJI
id:doma /oblazinjen sedež/
Salon Rezidenca /vaze/
Prodajalna Dota /keramične posodice/

Abstraktne oblike
serije Prestige zaradi
svoje enostavnosti
in geometrije
omogočajo veliko
število različnih
načinov vzorčenja.
Izbira prefinjenih
barvnih kombinacij
eleganco vzorcev še
dodatno podkrepi.
Namenjena je vsem,
ki želijo diskretno
popestriti in razgibati
svoj dom ali delovni
prostor.

NA FOTOGRAFIJI
id:doma /fotelj, pleten los /
Elementare /svetila/

BARVNI ODTENKI
JUB 1305 *osnova
JUB 4290 *vzorec

BARVNI ODTENKI
JUB 1044 *osnova
JUB 1040 *vzorec

PRESTIGE Tekoče Fluid

PRESTIGE Neskončnost Endless

NA FOTOGRAFIJI
Dom Design /počivalnik/
id:doma /zlata krogla/

NA FOTOGRAFIJI
Dom Design
/stol, svetlobna kocka, vaza /

BARVNI ODTENKI

NCS S 3040-R60B *osnova
NCS S 0520-R60B *vzorec

Za poslikavo s šablonami na stenskih površinah uporabimo
barvo JUB Decor pokrivno barvo z bleščicami, ki v prostoru
ustvari zelo moderen in dekorativen metalik učinek. Na voljo
je v zlati, srebrni in bronasti ter v več različnih metalik barvnih
odtenkih.
Glede na želeni končni dekorativni učinek lahko uporabimo
tudi ostale Jubove notranje barve, med katerimi predvsem
priporočamo JUPOL GOLD, JUPOL TREND, JUPOL JUNIOR,
JUPOL BRILJANT. Na gladkih lesenih površinah priporočamo
JUBIN DECOR in na kovinskih JUBIN METAL.
Večina naših barv je na voljo v široki paleti barvnih odtenkov
po vrsti različnih barvnih kart, kar nam omogoča, da lahko
pustimo domišljiji prosto pot in si naredimo stensko poslikavo
v poljubni barvni kombinaciji.
Predstavitev barvnih odtenkov v katalogu je zgolj informativna.

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

POHIŠTVO IN IZDELKE SO POSODILI

Maros, BTC Dvorana 2
Šmartinska cesta 152, Ljubljana
www.maros.si

Salon Rezidenca
Šmartinska cesta 53, Ljubljana
www.rezidenca.si

id:doma, notranja oprema.
svetovanje.projektiranje
Slovenska cesta 9, Ljubljana
www.id-online.net

Salon notranje opreme Elementare
Resljeva cesta 1, Ljubljana
www.elementare.si

Dom Design d.o.o.
Štefanova 6, Ljubljana
www.domdesign.si

Prodajalna Dota, Citypark
Šmartinska cesta 152 G, Ljubljana

Oblikovanje stenskih šablon studio Oloop.

