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SPESIALELEMENT FOR RINGMUR TIL GARASJER

Ì Trygt fundament

Ì Isolerende og fuktbestandig

Ì Enkelt og fleksibelt



Ì Trygt

Ì Fleksibelt

Ì Enkelt 

Ringmurselement 
for garasjer

Når man skal bygge garasje, er det mange hensyn å ta.  Garasjen 
skal vare i mange år, og behovene kan endre seg med tiden. 
Lenge brukte vi garasjen til å parkere bilen. Nå er  garasjen ofte 
en kombinasjon av biloppstillingsplass, hobbyrom og verksted 
som rommer en hel samling av hageredskaper, sykler og ski. I 
tillegg skal garasjebygget passe inn i tomtens terreng og ha et 
estetisk uttrykk tilsvarende huset. 

Uansett behov, størrelse og uttrykk vil selve fundamentet 
 bygget hviler på være avgjørende for et trygt sluttresultat og 
bidra til et godt innemiljø. Først da kan man være sikker på at 
både bil, sykler og verktøy kan oppbevares i garasjen uten fare 
for fukt og råteskader.

Jackon Garasjeelement er et patentert byggesystem utviklet for 
 garasjer og boder. Elementene er både forskaling for ringmur 
og bæring for svill. Med ferdigbehandlet overflate og regulerbar 
svillbredde monteres elementene enkelt og raskt og har stor 
fleksibilitet. Resultatet er et trygt og fuktsikkert fundament for 
videre reisverk.

Elementene og tilbehøret leveres som ferdig byggesett til 
 garasjer i 3 størrelser: SMALL, MEDIUM og LARGE (omkrets 21 
løpemeter, 26 løpemeter og 31 løpemeter inkludert garasje-
port). Kjenner du størrelsen på garasjen din, fikser vi resten! 
Skulle ikke pakkene passe akkurat ditt behov, kan garasje-
elementer og tilbehør selvsagt også bestilles separat. 

Jackon Garasjeelement er utviklet i samarbeid med ledende 
norske garasjeleverandører. Systemet er kvalitetssjekket og blir 
daglig testet på byggeplasser over hele landet. Etter over 60 år i 
førersetet vet Jackon hva som kreves. 

PATENTERT 

SYSTEM

Garasjeelement
Montert til 98 mm svill

Detalj:
####

Beskrivelse:

Mål: Tegner: Tegningsnr:

1:4 JOSHAC ####

Dato:

11.05.2017
Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og
Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende
produkt før arbeidet starter.



For mer informasjon, monteringsanvisning eller 

tekniske datablad

 se jackon.no eller ta direkte kontakt med oss.
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JACKON AS

Postboks 1410, 1602 Fredrikstad
Telefon:  69 36 33 00
E-post:    jackon@jackon.no

ORDREKONTOR:

Ordretelefon:    69 36 33 88
E-post:    ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE:

Telefon:    69 36 33 65
E-post:    jackon@jackon.no

Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer som er kommet til etter trykketidspunkt. Produkter kan variere i 

farge og spesifikasjoner. Oppdatert informasjon er å finne på vår hjemmeside jackon.no.


