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Lette løsninger for et bedre klima!

INDUSTRI STANDARD
Formstøpt emballasje
På bakgrunn av en modell eller tegning har vi laget en støpeform til produktet
og satt artikkelen i produksjon. Materialets suverene støtdempende og
isolerende egenskaper kombinert med dens lette vekt har ført fram til store
serier av praktiske produkter.
Jackopor®-pall ideell for langdistansefrakt av varer eller display av produkter
i butikk. Den er enkel og lett å håndtere, er delikat og ren, har stablespor for
ekstra stabilitet og er resirkulerbar. Den leveres i alle kurante størrelser, med
eller uten folie, er godkjent for flytransport og trenger ingen spesiell merking
innen EU.
De formstøpte hjørnene beskytter møbler og annen gods under transport.

Jackopor-pall - Formstøpt

Skåret emballasje
Rimelige og effektive produkter som løser flere av hverdagens små utfordringer.
Våre kantbeskyttere beskytter møbler og andre varer mot støt og skader
under transport. Båtunderlagene er stabilt, solid, lett og rimelig underlag for
vinteropplag av småbåter

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.
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.

Pelaspan
Pelaspan Pac® er et støtabsorberende pakkemateriale som er laget av
oppskummet polystyren.

Hjørnebeskyttere - Formstøpt

Produktets selvlåsende S-form hindrer at varene forflytter seg i emballasjen
under transport. Produktet er uorganisk og tiltrekker seg ikke skadedyr. Det kan
resirkuleres eller brukes flere ganger. Pelaspan Pac® leveres også i antistatisk
utførelse. Vi leverer også opphengs- og tappeutstyr for Pelaspan Pac®

Jackopor® (EPS) og Jackofoam® (XPS) har fremragende egenskaper innenfor trykkstyrke og isolasjon og egner
seg dermed utmerket til emballasje og teknisk isolasjon både i støpt og skåret utførelse.
Jackons utviklingsavdeling har opparbeidet seg ledende kompetanse som gjør at vi enkelt kan tilpasse
produktene til nye ønsker og behov. 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.

Kantbeskyttere - skåret

Her har vi samlet våre mest etterspurte industriprodukter i en standardisert form.
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Lett
Støtbeskyttende
God isolasjonsevne
Fuktbestandig
Miljøvennlig, inneholder ikke HBCD eller andre miljøgifter
Båtunderlag - skåret

Fritt for stoffer som kan danne grunnlag for bakterier
Resirkulerbart
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For mer inspirasjon, informasjon eller dokumentasjon
se jackon.no eller ta direkte kontakt med oss.
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JACKON AS

ORDREKONTOR:

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

Ordretelefon:
Epost: 		
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