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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) har enastående egenskaper inom tryckhållfasthet och isolation. De är 
därför särsklint lämpliga att använda i emballage och teknisk isolering både i gjutet och skuret utförande.  

Jackons utvecklingsavdelning har ledande kompetens som gör att vi enkelt kan anpassa produktera till nya 
önskemål och behov. 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. 

Här har vi samlat vår mest efterfrågade industriprodukter i en standardiserad form.  

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.

INDUSTRI STANDARD

Ì Lätt

Ì Stötabsorberande

Ì God isoleringsförmåga

Ì  Fuktbeständig

Ì Miljövänlig, innehåller inte HBCD eller andra miljögifter

Ì Återvinningsbar Båtunderlag - skuret 

Formgjutet emballage 

Med hjälp av en modell eller ritningar har vi gjort en gjutform till produkten 
och satt artiklen i produktion. Materialets suveräna stötdämpande och isolerande 
egenskaper i kombination med dess lätta vikt har lett fram till en rad serier av 
praktiska produkter.  
Jackopor®-pall är idealisk för långdistansfrakt av produkter eller för visningar 
av produkter i butik. Den är enkel att hantera och har spår för extra stabilitet 
samtidigt som den är återvinningsbar. Den levereras i olika storlekar, med eller 
utan folie. Den är godkänd för flygtransport och behöver ingen speciell märkning 
inom EU. De formstöpta hörnen skyddar möbler och andra varor mot stötar och 
skador under transport.

Skuret emballage 

Effektiva produkter som löser flera av vardagens små problem.  Våra kantskydd 
skydar möbler och andra produkter mot stöt och skador under trasnport. 
Båtunderlaget är stabilt, solid, lätt och praktiskt underlag för vinterförvaring av 
småbåtar.

Pelaspan  

Pelaspan Pac® är ett stöt absorberande material som är gjort av uppskummad 
polystyren.

Produktens självlåsande S-form hindar varorna från att röra sig i emballaget under 
transport. Produkten är oorganisk och drar inte till sig skadedjur under transport 
och lagring. Det kan återvinnas och användas flera gånger, Pelaspan Pac® levereras 
också i antistatiskt utförande. Vi levererar också upphängningsanordning.  

Kantskydd - skuret 

Hörnskydd - Formgjuten 

Jackopor-pall - Formgjuten

Pelaspan



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

JACKON AB

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

ORDERKONTOR:

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


