
God sommer!
Det er sommerferietid, derfor lukker vi ned for produktionen i uge 29. Der vil være længere 
leveringstid på specialskåret EPS og tunge varer i sommerferieperioden. I uge 30 producerer vi kun 
standardvarer i begrænset mængde. Vi har fyldt lageret godt op med standardvarer, inden vi går 
på ferie, men husk alligevel at bestille i god tid! 

Ordrekontoret og kørslen har åbent hele sommeren.

     Vi ønsker alle vores kunder 
            en rigtig god sommer!

NYT FRA JACKON  juni 2016

        Nyt produktkatalog på gaden til juli..
 Vi har i Jackon lavet et produktkatalog med et kort overblik over vores 
    produkter, som du kan slå op i, når du skal bruge viden om de forskellige 
materialer og deres anvendelse. Produktkataloget er det perfekte opslagsværk, når du 
hurtigt skal bruge information om U-værdier, trykstyrker og anvendelsesmuligheder. 
Du kan også bruge den i butikken til vejledning og inspiration for dine kunder.
Vi håber, I vil finde vores initativ nyttigt og at I får gavn af produktkataloget i fremtiden.

JACKON  PRODUKTKATALOG

Ì ISOLERINGÌ FUNDAMENTERING
Ì VÅDRUM Ì BYGGESYSTEM
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Lette løsninger for et bedre klima!

Du kan bestille brochurer hos vores
     marketingsassistent Janni Hjort. 
          Skriv til jhp@jackon.dk
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JACKON DANMARK A/S

NY prisliste pr. 29. juni 2016!
Vi har lavet en prisliste i et nyt layout, for at skabe et endnu bedre overblik for vores kunder.
 I samme anledning vil vi lancere flere nye produkter i vores vådrumssystem og vi har også 2 andre 
nyheder med. Nemlig vores nye drænplade “Jackon Thermodræn®” og Jackon Radonplade.

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 starten af juli måned. 

Den nye prisliste kommer med 
posten i starten af juli!

Jackon Thermodræn®

Internationale eksperter anbefaler at lægge mindst halvparten af al isolering på 
kældermurens yderside for at undgå fugt og dårligt indeklima. Udvendig isolering 
giver en jævn temperatur i ydervæggen med en tør og varm kælder som resultat. 

Jackon Thermodræn® er udviklet for at imødegå anbefalingen fra eksperterne, og er patentsøgt. Jackon 
Thermodræn® er en trykstærk og solid plade helstøbt i Jackon Super EPS®, til udvendig isolering og 
drænering af kældervæg. Pladen har små horisontale og vertikale huller, som sørger for udtørring af muren 
og optimal drænering af fugt og kondensvand.

Vareprøver kan bestilles hos din distriktschef.

Læs mere om 
Jackon Thermodræn® på 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 informationer 
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 at det vil være en hjælp for jer i 
         dagligdagen fremover.

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:  aFremkommelighedaAnsvarshavende for at modtage, losse og signere.

aLosseudstyr.

Lastbilerne har højde ca 4,1 m og bredde ca 3,3 m inkl. spejle. 
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                             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 20DK-8722 Hedensted

Tlf.:  76 74 16 11Fax: 76 74 16 00Mail: 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 vores tjekliste på 
bagsiden af vores prisliste. 
Du kan også finde og downloade 
den på jackon.dk...

NYHED!
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ThermoDræn®, side 10

Jackon Radonplade, side 11

Udvidet sortiment Vådrum, side 23

JACKON THERMODRÆN®

ET GENNEMBRUD 

I KAMPEN MOD FUGT!

Nyhed!


