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Jackon-gruppen er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad, der bedriften ble etablert 
for snart 60 år siden. Vår historie er preget av nytenkning og utvikling – og tilpasning til stadig skiftende 
markedsforhold og behov. Med energisparing og miljøhensyn som ledestjerner, har Jackon utviklet en rekke 
produksjonsmetoder, isolasjonsløsninger og byggesystemer. 

Jackopor® (EPS) og Jackofoam® (XPS) kan bearbeides til til fleste fasonger, og elegante utforminger kombineres 
med praktiske egenskaper som få eller ingen andre materialer kan utfordre.

Våre kreative og erfarne konstruktører tilpasser produktene etter kundens ønsker. Når vi har fått frem et produkt 
som kunden oppfatter som en “problemløser” er vi aller mest fornøyd!

Jackopor® (EPS) og Jackofoam® (XPS) kan benyttes til mer enn de fleste tror! Jackon Industri har spesialisert seg 
på å utnytte produktenes karakteristiske egenskaper. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg finne en løsning!

Jackon er en bedrift med tradisjoner. Vi utvikler lette løsninger for et bedre 
klima, og er stolte av å være Nordens ledende produsent av isolasjon og 
emballasje i ekspandert og ekstrudert polystyren til byggebransjen og industrien.

INDUSTRI SPESIAL 

Ì Lett

Ì Støtbeskyttende

Ì God isolasjonsevne

Ì  Fuktbestandig

Ì Miljøvennlig, inneholder ikke HBCD eller andre miljøgifter

Ì Fritt for stoffer som kan danne grunnlag for bakterier

Ì Resirkulerbart

Formstøpt emballasje

Sandwich-kjerner

Display

Formstøpt emballasje 

På bakgrunn av en modell eller tegning 
lages det en støpeform. Støpte produkter 
er spesielt bra om en skal ha større serier 
eller etterstreber en ekstra glatt overflate.

Skåret emballasje 

Vi skjærer, limer og “syr” sammen 
produktet akkurat slik kunden ønsker. 
Spesielt godt egnet til små serier og 
kompliserte emballasjeløsninger.

Sandwich-kjerner 

God isolasjon, lav vekt og god limheft 
gjør at mange lastebiltilbygg og 
campingvogner har en kjerne levert av 
Jackon.

Displaymateriell  

Gir fin dybdeeffekt og vekten gjør at det 
er lett å sette opp.

Butikkinnredning, skiltSkåret emballasje



JACKON AS

Postboks 1410, 1602 Fredrikstad
Telefon:  69 36 33 00
Telefaks:    69 36 33 99
Epost:     jackon@jackon.no

ORDREKONTOR:

Ordretelefon:    69 36 33 88
Epost:     ordre@jackon.no

For mer inspirasjon, informasjon eller dokumentasjon 
se jackon.no eller ta direkte kontakt med oss.
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