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Foråret er over os..
...og vores salgskonsulenter kører i ud det blå med deres salgstrailer, så vores 
kunder har mulighed for at invitere til demo-dag med vores mange produkter, 
specielt med fokus på Thermomur® og de mange muligheder, der er i bygge-
systemet. Nu har vi bestilt endnu en salgstrailer til vognparken, som rammer gaden i maj måned. 
Det skal selvfølgelig fejres! Derfor afholder vi nu:

     JACKONS STORE 
TRAILER- KONKURRENCE!
Vi trækker lod blandt alle vores kunder, der booker et 
arrangement med én af vores konsulenter med salgstrailer.
Præmien er en 

BOWLINGTUR 
                  - FOr HELE FIRMAET!

BOOK ALLEREDE I DAG!
Sjælland
Lars Erik Clausen, tlf. 4055 5330

Jylland & Fyn 
Henrik Schmidt, tlf. 2272 2618

Gælder for alle bookinger fra 1. januar til 26.november 2015. 
(Hvis I allerede har haft besøg i år, er I automatisk med i lodtræk-
ningen). Vi trækker den heldige vinder den 27. november 2015.

JACKON  PRISLISTE

 FORHANDLERPRISLISTE 4. MAJ 2015

05-2015 erstatter 10-2014

www.jackon.dk

Lette løsninger for et bedre miljø!

Priser eksklusive moms

 NYHEDER

Jackodur® XPS i tykke plader, side 16

Jackodur® Plus, side 18

Jackon Thermomur®, side 30

Jackodur®

XPS i tykke plader

 - op til 320 mm i ét lag  Nyhed!

NY prisliste pr. 4. maj 2015!
Vi har været nødt til at tage konsekvensen af stigende olie- og råvarepriser. 
Derfor har vi varslet en prisstigning pr. 04/05-2015.
 I samme anledning vil vi lancerer et nyt produkt “Jackodur®” XPS plader.

Vi evaluerer løbende på vores sortiment, og derfor vil nogle varer blive  
lagerført, mens andre kommer til at være i sortimentet som bestillingsvarer fremover. 

Der arbejdes på højtryk med den nye prisliste, som sendes ud til vores kunder 
i slutningen af april måned. 

Den nye prisliste kommer med 
posten i slutningen af april!



Lundagervej 20 . 8722 Hedensted
tlf.: 76 74 16 11 . mail: info@jackon.dk

www.jackon.dk

        Husk at bruge tjeklisten!
 Vi har i Jackon lavet en tjekliste, som vores kunder kan benytte, når de laver 
 en bestilling via EDI eller ordremailen. Det er vigtigt, at vi får alle informa-
 tioner allerede ved bestilling, så jeres ordrer kører igennem systemet effektivt
     og uden fejl. Det sparer nemlig penge og besvær. Både for os og for kunden.
 Vi håber, I vil finde vores initativ nyttigt og I vil få gavn af tjeklisten i fremtiden.

Vi ønsker at blive en endnu bedre leverandør!

Vi oplever desværre ofte at leveringsinformationen er mangelfuld ved bestilling, derfor beder vi om jeres hjælp til at blive 

en endnu bedre leverandør. Brug denne tjekliste til at kontrollere, at vi modtager al nødvendig information allerede når 

I bestiller jeres varer. Vi håber, dette tiltag vil bidrage til en bedre hverdag for vores kunder, med dominoeffekt tilbage til 

os, vores transportører - og ikke mindst modtageren.

Tak for hjælpen!V Advisering - Kontaktperson på byggepladsen

u Telefonnummer til kontaktperson. 

u Kontaktpersonen skal være tilgængelig på oplyste telefonnummer. 

u Transportør (chaufføren) kan advisere 1-2 timer før ankomst, efter ønske. Husk meddele dette ved bestilling.

H Leveringsadresseu Leveringsadresse med gadenavn og husnummer. 

u Ved levering til nye udstykninger eller ved større byggepladser uden nøjagtig adresse, 

    er det særligt vigtigt at kontaktpersonen er tilstede og er informeret om kvantum/indhold af leveringen.

A Losning 
u Modtager sørger for:  
aFremkommelighed

aAnsvarshavende for at modtage, losse og signere.

aLosseudstyr.

Lastbilerne har højde ca 4,1 m og bredde ca 3,3 m inkl. spejle. 

8,5 m

 
 

   19,5 m                             17,5 m

 
 

i Eventuelle leveringsinstruktioner til Jackon

u Eventuel reduceret fremkommelighed for lastbilerne vist nedenfor. 

u Levering med specialvogn (forvogn) og klokkeslæt aftales på      

    forhånd, skaffes mod pristillæg.
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Jackon Danmark A/S

Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted Tlf.:  76 74 16 11

Fax: 76 74 16 00
Mail: ordre@jackon.dk

JACKON  | tjekliste ved bestilling

Har du tjekket 

ordrebekræftelse?
Vi sender altid 

bekræftelse på ordren 

inden 1 arbejdsdag 

efter modtaget 
bestilling

Du finder også vores tjekliste på 
bagsiden af vores nye prisliste!

JACKON DANMARKholder fagdag på fabrikken i Hedensted 
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER, 
og DU er inviteret! Sæt derfor 

kryds i kalenderen allerede nu!
(Mere info i næste nyhedsbrev) 

NYHED: Jackodur® XPS 

Jackodur® er et isoleringsmateriale af ekstruderet polystyren (XPS) i tykke plader op til 
320 mm. Jackodur® benyttes som frostsikring og isolering af fundamenter og idræt-
sanlæg, samt isolering af flade tage, industrigulve, køle- og fryserum.

Jackodur® kan leveres i tykkelser fra 80 mm - 320 mm. I konstruktioner, som kræver isolerings-
materiale med særlig høj trykstyrke og høj isoleringsværdi, vil Jackodur® forenkle udlægningen og spare tid 
ved montering. Jackodur® lever op til de strenge krav til både trykfasthed og isoleringsegenskaber som stilles 
til sådanne byggematerialer i dag. Kan også leveres som falsede plader.

Læs mere om Jackodur® XPS på jackon.dk

Konference om moderne byggeri
Den 28. maj inviterer Plastindustriens EPS-sektion til en gratis konference om de muligheder, som moderne 
byggematerialer giver i forbindelse med energirenovering og isolering af nybyggeri. Det foregår i Industriens 
Hus i København.

På dagen giver vi inspiration til, hvordan der kan bygges energieffektivt med nye arkitektoniske udtryk, så vi 
kan spare på varmen og reducere CO2-udslippet. Desuden ser vi på lovkrav, forsikringsspørgsmål og erfarin-
ger fra udlandet og lægger op til debat om de kommende energisparemål.

Læs mere om arrangementet 
og tilmeld dig på plast.dk


