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Jackon Thermomur® imponerede publikum på Byggeri’14
Tak for de mange besøg på vores stande og den store interesse for vores produkter. Især Jackon
Thermomur®, som blev præsenteret hver time, tiltrak et stort publikum. Og ikke uden grund,
for Jackon Thermomur® byggesystem er den lette og smarte løsning til opbygning af fundamenter, kældre, boligbyggeri op til 2 etager over terræn, garager og sommerhuse.
Som en ekstra nyhed på Byggeri’14 præsenterede vi Jackon drænplade i tykkelser helt op til 500 mm.
Spar arbejdstid på montering - anvendelse af en tykkere drænplade gør det muligt at montere ét lag
fremfor to lag.
Nåede du ikke at besøge vores stand, så fortvivl ikke. Vi besøger og præsenterer, som altid, vores
produktsortiment ude hos jer. Skal I have messe eller andre arrangementer for jeres kunder, lave en
udstilling i butikken eller noget helt fjerde, vil vi gerne hjælpe. Vi har blandt andet en flot
Jackon Thermomur® trailer med et udvalg af Jackon Thermomur® forskallingselementer og
kommer gerne og præsenterer for jer og jeres kunder. Kontakt os og hør mere om mulighederne.
Torben Sørensen, tlf. 2085 5330
Henrik Schmidt, Distriktschef Jylland og Fyn, tlf. 2272 2618
Lars Erik Clausen, Distriktschef Sjælland og Bornholm, tlf. 4055 5330

Jackon drænplade i 500 mm tykkelse
NYHED: Vi leverer nu drænplader i Jackopor 80
op til 500 mm tykkelse. Spar arbejdstid på montering
- anvendelse af en tykkere drænplade gør det muligt
at montere ét lag fremfor to lag. Det er nemt.
Alle Jackon drænplader er med lodrette drænriller
og beklædt med filt på ydersiden af pladen.

Forårskonkurrence - vind en iPAD mini
Foråret er over os og sommeren nærmer sig med hastige skridt.
Deltag i vores forårs/sommerkonkurrence og vind en af de populære iPAD mini.
Vi finder 3 vindere blandt dem der svarer rigtigt på nedenstående spørgsmål og
indsender svaret til os senest d. 13. juni.
Spørgsmål:
Hvilken maksimum tykkelse kan Jackon levere Jackopor 80 drænplader i?
Send dit svar til konkurrence@jackon.dk.
Husk at skrive navn, forhandlernavn og adresse. Hver person kan kun deltage én gang.

Læs mere om Jackon og
vores produktsortiment
på jackon.dk

Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted

Tlf.:
Fax:
Mail:

76 74 16 11
76 74 16 00
info@jackon.dk

