
Branschens största utbildningsplats
Kompetenscenter



Jackon Kompetenscenter fokuserar 
speciellt på praktiska demonstratio-
ner av Jackons Byggsystem, så att ni 
besökare själva, kan lära genom att 
testa på under vägledning av oss från 
Jackon.  Kunskapsdelning är ett steg i 
rätt riktning för att säkerställa utveckling 
i byggbranschen.

Att praktiskt få testa på är den bästa ut-
gångspunkten för innovation och nytän-
kande. Målet är också att mötena med 
er ska ge våra egna anställda inspiration 
till att utveckla både nya produkter och 
förbättra lösningar som vi redan har. 

I vårt kompetenscenter finner du hela 
vårt breda sortiment; allt från våra 

systemprodukter Siroc® kantelement, 
Thermomur, Thermodrän till vår ”gör det 
själv” del. 

Vi har byggt upp ett helt minihus där 
du steg för steg ser hur du bygger med 
Thermomur®. Du får även ett inblick i 
vad vi gör som koncern, hur bygger man 
t.ex. en grund i Norge? 

Ta kontakt med din lokala Jackonrepre-
sentant och boka ditt möte redan idag. 
Tillsammans tar vi fram ett specialan-
passat besök just för dig och det du är 
intresserad av.
 
Varmt välkommen till oss på Jackon.

JACKON KOMPETENSCENTER
Fokus på systemlösningar och ”Gör det själv”



Se hela vårt breda produktsortiment

Lär dig mer om våra systemprodukter

Testa på att bygga själv

Vad gör koncernen Jackon?

Ta med kollegor och kunder

Träffa oss på Jackon



Kompetenscenter



1000 m2 utställningshall

Fullskalig presentation av våra produkter

Uppbyggnad av systemprodukter

Visning av detaljlösningar

Byggarbetsplats inomhus - kan utnyttjas hela året

Se vår film om kompetenscentret 
på jackon.se



FACILITETER
Mer än bara kompetenscenter

Vill du och dina kollegor och kunder ha 
en egen konferens eller ett möte i sam-
band med att ni besöker vårt kompe-
tenscenter? Inga problem, vägg i vägg 
med centret finns ett konferensrum som 
rymmer 35 personer, fullt utrustat med allt 

du behöver. Det finns även 2 mindre rum 
med plats för upp till 10 personer om det 
passar bättre. Det finns ett enklare kök 
med tillgång till diverse faciliteter fritt för 
er att bruka.

Lär dig mer om Jackofoam®, XPS

Se vår spännande produktion av Multilayer

Träffa vår fabrikspersonal

Vår spännande produktion av Jackofoam® 
XPS ligger i samma fabrikslokal. Ni kan 
därför enkelt kombinera ert besök hos oss 
med ett guidat fabriksbesök och lära er 
om hur vår XPS-tillverkning går till.

Vår fabrik i Skövde



SKÖVDE

Stockholm

Göteborg

Malmö

Skövde

Varmt välkomna till vårt Kompetenscenter 
i Skövde. Med sitt strategiska läge i mit-
ten av Sverige tar du dig enkelt dit. 

Endast 2 timmar bort med tåg från Stock-
holm och 1 timme från Göteborg. 

Tåget stannar i centrala Skövde, ett 
stenkast från hotell och restauranger. Från 
stationen tar du dig enkelt med taxi eller 
bil till vårt kompetenscenter.

Centralt beläget

Hotell finns i anslutning till kompetenscen-
tret om du har behov av övernattning.

Några minuters promenad bort ligger 
Skövde centrum där du finner flera bra 
restauranger. 

Ta chansen och kom och träffa våra 
säljare och tekniker och lär känna oss på 
Jackon. Vi ser fram emot att träffa dig. 

Hotell och mat
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JACKON SÄLJAVDELNING
Kontakta vår representant i ditt område för att boka besök!

PETER TORKILSSON
Försäljningschef
Tel. 073-843 50 40
E-post: peter.torkilsson@jackon.se

FREDRIK VALENTINSSON
Distriktschef Syd
Tel. 070-237 97 67
E-post: fredrik.valentinsson@jackon.se

MIKAEL DELLNÄS
Distriktschef Öst/Väst
Tel. 070-246 10 56
E-post: mikael.dellnas@jackon.se

ROGER ÖHLUND
Distriktschef Nord
Tel. 070-276 06 42
E-post: roger.ohlund@jackon.se

CHRISTER ANDERSSON
Distriktschef Stockholm/Mälardalen
Tel. 070-817 77 00
E-post: christer.andersson@jackon.se

STEFAN SANDBERG
Distriktschef Mitt
Tel. 070-670 74 00
E-post: stefan.sandberg@jackon.se


