
NYT FRA JACKON  december 14

Den 29. og 30. oktober deltog vi i messen i 
Forum København.

Vi havde nogle rigtig spændende dage på messen, hvor vi havde 
særlig fokus på vores produkter “Jackon Vådrum” og “Thermomur”

 Vi oplevede stor interesse omkring vores stand, og særligt vores 
 demonstrationer af Thermomur vækkede begejstring blandt 
 publikum. Vi vil gerne takke alle, der besøgte vores stand i løbet af messen;
 tak for interessen i vores produkter, tak for de gode spørgsmål, der blev 
 stillet, og tak for mange spændende samtaler omkring byggematerialer!
  
      Vi ses helt sikkert til næste år!

Vind en Julegave fra Jackon!
Du kan vinde en ekstra julegave fra Jackon A/S, 
hvis du kan svare rigtigt på følgende:

Hvilket produkt i Jackons sortiment  
er særligt velegnet til isolering af 
husets facade?
Send svaret (Vi skal bruge den fulde varebetegnelse) til:
info@jackon.dk inden den 17/12-2014. 
Husk at skrive dit navn, firmanavn og adresse!

Vi trækker en vinder den 18/12-2014 
og gaven bliver sendt ud til den heldige vinder inden jul. 



Jackon Danmark A/S
Lundagervej 20
DK-8722 Hedensted
Tlf.:   76 74 16 11
Fax:  76 74 16 00
Mail:  info@jackon.dk

Vindere af det store efterårslotteri blev:
Vi har trukket lod blandt alle vores kunder, der har sendt en ordre ind 

via ordre@jackon.dk eller EDI i løbet af november måned. 

De 3 vindere blev:

CF Petersen & Søn, Køge

Bygma Horsens

STARK Thykier, Grenaa 

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

Tillykke til de heldige vindere!

Jackon byder 
vintervejret velkommen!
Frosten bider derude, men vi har 
gjort klar til vinterens komme. 
Vi har nemlig fyldt lageret op 
med vintermåtter, så husk at 
bestille i god tid, så jeres byggeri 
ikke går i stå i de kolde måneder!

Måtten leveres i ruller á 75 m2 

- tykkelse 10 mm, 1,5x50 meter

Når temperaturen falder, anbefales det at 
bruge vintermåtte for at beskytte nystøbt beton.
Ring efter tilbud samt evt. vareprøve.

       Juletiden nærmer sig..
      Med mange tak for det gode samarbejde i 
    året, der er gået, ønsker vi alle vores kunder 
  og samarbejdspartnere en rigtig 

    glædelig jul!
Vi holder juleferie fra 20.12.14
  til 04.01.15. (Begge dage inkl.)

           Mange varme hilsner
                 Os hos Jackon A/S


