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Prisliste i nyt layout på vej i 
trykken...
Der arbejdes på højtryk med prisliste i et nyt layout, 
hvor vi har opdateret vores basissortiment med flere 
nyheder. Priserne er uændrede.
Den nye prisliste vil blive sendt ud til alle vores 
kunder i løbet af oktober måned.

Vores nye prisliste kommer 
med posten i oktober...

Jackon A/S på                               i Forum Copenhagen
Building Green er Danmarks største fagmesse 
for bæredygtige og energieffektive bygninger.

Samlet på ét sted bliver du præsenteret for løsninger og nøglefærdige produkter, 
der på forskellig vis bidrager til at nedbringe energiforbruget i både nye og 
eksisterende bygninger – enten ved måden hvorpå de er produceret ved eller
deres funktion. En spændende udstilling kombineret med et aktuelt konference- 
og seminarprogram giver dig ny faglig inspiration til arbejdet med bæredygtige og 
energieffektive bygninger.

Til gavn for dig, økonomien og klimaet!

Jackon arbejder kontinuerligt med at udvikle mere miljøvenlige produkter. Ved produktion af 
Jackofoam® har vi erstattet og reduceret drivhusgasser med alternative stoffer, som har lav 
eller ingen påvirkning på drivhuseffekten. Jackopor® produceres helt uden skadelige drivhus-
gasser. Der bruges ikke skadelige flammehæmmere (HBCD) eller ozon-nedbrydende stoffer i  
Jackons produkter. Tests viser, at der udvikles færre giftige gasser ved forbrænding af  
polystyren end ved forbrænding af træbaserede produkter.

Vi har særlig fokus på Jackon Thermomur byggesystem og vores vådrumssystem, 
men vi tager også flere energirigtige produkter fra vores sortiment med på messen. 

Der er gratis adgang på messen. Man kan forhåndstilmelde sig på www.buildinggreen.eu 

- det er også muligt at registrere sig ved indgangen på messen.

     Vi ses den 29. og 30. oktober 2014 i Forum København!
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Lette løsninger for et bedre miljø!

Priser eksklusive moms

 NYHEDER
Jackopor® drænplade leveres op til 500 mm, side 8Jackon Super XPS®, side 10Jackon Thermomur®, side 12



Nye brochurer til Jackon Vådrumssystem 
& Jackon Thermomur®

Der er lavet nye salgsbrochurer til vores produkter Jackon Vådrumssystem og Jackon Thermomur.
Marketingsafdelingen er i færd med en gennemgribende opdatering af vores tryksager, så flere af vores 
produkter får nye salgsbrochurer i løbet af efteråret og vinteren. 
Vi håber, I vil tage godt imod det nye materiale.

Tlf.:   76 74 16 11
Fax:  76 74 16 00
Mail:  info@jackon.dk

Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted

Vi tager vores nye brochurer 
med på messe til oktober, og 
du kan altid bestille flere hos 
vores marketingsafdeling 
på: jhp@jackon.dk

                       Kære kunde, send din ordre på mail: 
         ordre@jackon.dk 
   
    Vi opfordrer alle vores kunder til at sende ordrer via EDI eller på vores ordremail: ordre@jackon.dk  
     Det er vores erfaring, at dette er med til at mindske fejl. Husk at skrive kontaktoplysninger og evt. projektnr.  
på ordren, og tjek altid jeres ordrebekræftelse på mailen. På den måde kan vi undgå langt de fleste fejl i systemet, og 
det giver os bedre tid til at give hver enkelt kunde god service og vejledning samt svare på spørgsmål/forespørgsler, 
når telefonen ringer. 

Husk deadline for bestilling til levering efterfølgende hverdag (basisvarer) er klokken 11.00.

Mangler du projektvejledning eller teknisk support, ring da til distriktschefen for dit område.

Torben Sørensen, Salgschef, tlf. 2085 5330
Henrik Schmidt, Distriktschef Jylland og Fyn, tlf. 2272 2618
Lars Erik Clausen, Distriktschef Sjælland og Bornholm, tlf. 4055 5330

Efterårslotteri: Din ordre er dit lod!
Vi vil gerne gøre noget ekstra for vores kunder i det kolde, mørke og blæsende efterår.

Vi vil gerne sprede lidt hygge og glæde i hverdagen. Det har I fortjent.

Derfor trækker vi lod blandt alle vores kunder, der sender en ordre via 
ordre@jackon.dk eller EDI i løbet af november måned. 

Vi trækker 3 tilfældige ordrer ud, så hver ordre I sender, gælder som et lod i lotteriet. 

Gevinsten er et lækkert morgenbord med brød, pålæg og kage 
til hele butikken, bragt ud til jer af vores distriktchefer. 

Hvor mange lodder vil du have med i lotteriet?!
- Lad ordrerne strømme ind på vores mail, 

så ses vi måske til et hyggeligt morgenbord!

Lette løsninger for et bedre miljø!

ETA-13/0614

U = 0,15

U = 0,17

JACKON  THERMOMUR®

Ì THERMOMUR® 200Ì THERMOMUR® 350Ì THERMOMUR® 350 SUPER
10-2014 erstatter 01-2014

jackon.dk

JACKON  VÅDRUM

Ì FUGTSIKRINGÌ UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING

10-2014 erstatter 02-2013

jackon.dk

Lette løsninger for et bedre klima!


