
NYT FRA JACKON  juli 2015

Fagdag i Hedensted
Torsdag 3. september 2015 indfører 
vi en ny tradition i Jackon Danmark A/S

Vi inviterer alle vores kunder og deres proff-kunder 

til den første fagdag nogensinde 
hos Jackon i Hedensted.

Arrangementet starter kl 13.00 på vores fabrik på Lundagervej 20, 8722 Hedensted.

Foruden dejlig mad og drikke, serverer vi trygge løsninger indenfor byggesystemer 
og isolering og vi præsenterer flere nyheder i produktsortimentet!
Underholdningen bliver leveret af JazzMood og Brian Mørk!

+ I får en svedig 
t-shirt til alle deltagere
                  

Tilmeld dig på info@jackon.dk allerede i dag!
Ved tilmelding er det vigtigt, at du oplyser navn, emailadresse og T-shirt størrelse på alle de deltagere, du ønsker at tilmelde.

Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet og skal ske senest den 18/8-2015. 

Vil du vide mere om arrangementet, kan du kontakte: 

Distriktschef Sjælland
Lars Erik Clausen, tlf. 4055 5330

Distriktschef Jylland & Fyn 
Henrik Schmidt, tlf. 2272 2618

Salgschef
Torben Sørensen, tlf. 2085 5330

Jeg deltog på 

JACKON´s
FAGDAG

den 3. september

2015

Brian Mørk kommer og 
underholder om aftenen

JazzMood leverer bløde 
jazztoner til vores 

aftenarrangement med 
buffet og hygge på 

Spisegaarden



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

www.jackon.dk

NYHED: 
Thermomur® topblok til 
understøtning for skalmur af tegl 

Skal man lave en kælder, og ønsker at have en trækonstruktion med skalmur over terræn, har Jackon A/S nu løsningen: 
vores nye topblok til understøtning for skalmur af tegl, som matcher vores Thermomur®- serie 350 og 350 Super.

Vareprøver kan bestilles hos din distriktschef.

Leveres med åben eller lukket ende og forberedt som hjørne.

I sortiment til Thermomur® 350 og Thermomur® 350 Super

Læs mere om 
Thermomur® 
på jackon.dk

JACKON DANMARK A/S

God sommer!
Der er sommerferietid, derfor lukker vi ned for produktionen i uge 29 og kører med begrænset 
kapacitet i uge 30. Derfor vil der være lidt længere leveringstid på specialskåret EPS og tunge 
varer. Til gengæld har vi fyldt op med lagervarer og ordrekontoret er åbent hele sommeren.

     Vi ønsker alle vores kunder 
            en rigtig god sommer!


