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 Klampenborg

Jackon-produkt
Thermomur® 350 Super

Kundefordele

Tilpasningsdygtighed
Flere indvendige m2

Isoleringsevne
Kan tåle regn og frost
Tæt samarbejde med Jackon

”Det betyder alt, at der 
er synlighed, og at virk-
somheden er der. Den 
der gamle jyske salgs-
metode, den dør aldrig 
nogensinde. Der er nogle 
dygtige mennesker bag 
Jackon. Det er ikke bare 
en eller anden computer.”

- Andreas Rostgaard Düring,     
  Privat bygherre.

ARKITEKTTEGNET THERMOMUR®

VILLA I KLAMPENBORG
På Strandvejen i Klampenborg er byggesnedker og virksom-
hedsejer, Andreas Rostgaard Düring i gang med at opføre
familiens arkitekttegnede Thermomur®-villa på godt 400 m2.
Huset er i tre plan og bygget med Thermomur® 350 Super.

Med en byggegrund på en af landets mest eksklusive adresser, var det 
afgørende for Andreas Rostgaard Düring at få så mange indvendige 
kvadratmeter som muligt for pengene. Derfor faldt valget på Jackon 
Thermomur® 350 Super til opbygningen af villaens ydervægge.

”Jeg valgte Thermomur® 350 Super for at få så tynde ydermure 
og så god isolering som muligt. Jeg ville ikke gå på kompromis 
med de indvendige kvadratmeter. Jo tyndere ydermur desto mere 
valuta får jeg for pengene rent kvadratmetermæssigt. Thermomur® 
giver en varm skal både ude og inde med den solide betonkerne 
i midten. Det er jo helt modsat af, hvordan man byggede i gamle 
dage. Nu har man jo bare tænkt ud af boksen og vendt det om,” 
siger Andreas Rostgaard Düring.

Det var ikke kun den maksimale udnyttelse af de indvendige kva-
dratmeter, der var udslagsgivende for, at valget faldt på Jackon 
Thermomur®. Også fleksibiliteten af systemet havde afgørende 
betydning for Andreas.

”Med godt 20 års erfaring i branchen ved jeg, at der altid kommer 
justeringer undervejs. Derfor har det været et kæmpe plus, at jeg 
har kunnet tilpasse Thermomur®-byggeklodserne, når der opstod 
ændringer. Hvis man for eksempel vil have et vindue større, så er 
det bare at skære det til. Jeg vil helt sikkert anbefale produktet til 
folk, der skal bygge. Samtidig kan man bygge med det i regn og 
frost, da det ikke suger vand, og man får heller ikke arbejdsskader 
af at bære rundt på det,” siger Andreas Rostgaard Düring.

Huset er tegnet af Fritz-Rasmussen Arkitekter, og opførelsen af 
Jackon Thermomur® er lavet af ARD GROUP ApS i samarbejde 
med Autoriseret kloakmester Anders Jørgensen.
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