JACKON

INDUSTRI SPECIAL

JACKOPOR® (EPS OCH JACKOFOAM® (XPS) ÄR MÖJLIGHETERNAS MATERIAL
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STÖTSKYDDANDE
FUKTBESTÄNDIG
HÖG ISOLERINGSFÖRMÅGA
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Lätta lösningar för ett bättre klimat!

INDUSTRI SPECIAL
Formgjutet emballage
Med hjälp av en model eller ritningar görs
en gjutform. Gjutna produkter är optimalt
vid produktion av större serier och

Formgjutet emballage

Skuret emballage
Jackon är ett företag med traditioner som utvecklar lätta lösningar för ett bättre klimat.
Vi är stolta över att vara Nordens ledande producent av isolering och emballage i
expanderad och extruderad polystyren till byggbranschen och industrin.
Jackon-gruppen är en helägd norsk industrikoncern med huvudkontor i Fredrikstad, där verksamheten blev
etablerad för snart 60 år sedan. Vår historia är präglad av nytänkande, utveckling och anpassning till ständigt
skiftande marknadsförhållanden och behov. Med energibesparing och miljötänk som ledstjärnor, har Jackon
utvecklat en rad produktionsmetoder, isoleringslösningar och byggsystem.
Jackopor® (EPS) och Jackofoam® (XPS) kan bearbetas till de flesta former, och eleganta utföranden kombineras
med praktiska egenskaper som få eller inga andra material kan kan göras.
Våra kreativa och erfarna konstruktörer anpassar produkterna efter kundens önskemål. När vi tagit fram en produkt
som kunden tycker löst problemet, då är vi som mest nöjda.

Vi skär, limmar och “syr” samman
produkten så som kunden önskar. Specielt
lämpligt för små serier och komplicerade
emballagelösningar.

Sandwich-konstruktion
Bra isolation, låg vikt och bra
vidhäftningsförmåga gör att t.ex. många
husvagnar har en kärna levererad av
Jackon.

Sandwich-konstruktion

Displaymaterial
Ger fin djupverkan, är dekorativ och den
låga vikten gör denenkel att sätta upp.

Jackopor® och Jackofoam® kan användas till mer än de flesta tror. Jackon Industri har specialiserat sig på att
utnyttja produktens karakteristiska egenskaper. Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att finna en lösning!
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Lätt
Stötabsorberande
God isoleringsförmåga
Fuktbeständig
Miljövänlig, innehåller inte HBCD eller andra miljögifter
Återvinningsbar

Jackon Industri Special - jackon.se

Skuret emballage
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För mer inspiration, information eller dokumentation se
jackon.se eller ta direkt kontakt med oss.

JACKON AB

ORDERKONTOR:

Box 38, 428 21 Kållered
Telefon: 031 - 700 88 10
Fax: 031 - 15 62 50

Ordertelefon: 031 - 700 88 10
Epost: order@jackon.se

Med förbehåll för tryckfel eller förändringar som sker efter tryck. Produkterna kan
varierar i färg och specifikationer. Uppdaterad information finns på vår hemsida jackon.se

