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PRODUKTNYHET

RINGMUR RSB - nytt innvendig hjørne

u Vi endrer elementet for innvendig hjørne for ringmur type RSB 
u Det nye elementet er lett å montere og svært stabilt under støpeprosessen 
u Lengde 1200 mm MERK: “byggelengde” 950 mm 
u Leveres i høyde 300/450/600/750 mm

u Det er foreløpig kun type RSB som har det nye innvendig hjørnet, 
    RU og R er som før.

NYHET 

X

= Standardsortiment. Leveringstid 1-3 dager, avhengig av geografisk sone.

= Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.



Åpning av kompetansesenteret 11. juni 2015
For tiende gang arrangerte vi “Jackon fagdag” på hovedkontoret i Fredrikstad. I år markerte vi like godt dagen med å innvie 
vårt nye kompetansesenter. Gjennom flere måneder har vi arbeidet med å forvandle en tidligere industrihall til en innbydende 
og pedagogisk læringsarena. 

Den 11. Juni var dagen kommet. Over 400 deltakere fra hele næringen - forhandlere, murere, tømrere og entreprenører - 
møtte opp på fagdagen og sørget for staselig åpning.  Deltakerne ble delt i grupper og gikk fra stasjon til stasjon, til sammen 
15 poster der bruk av våre byggesystemer, forskjellige løsninger og nyheter i sortimentet ble presentert i full skala. 

Kompetansesenteret legger til rette for praktiske demonstrasjoner av byggesystemer, slik at kursdeltakerne selv kan lære 
gjennom prøving og feiling under veiledning. Vi mener at kunnskapsdeling er det beste utgangspunktet for innovasjon og 
nytenkning. Målet er at møtene med forhandlere, fagfolk, arkitekter og studenter skal gi OSS inspirasjon til å utvikle stadig nye 
og bedre løsninger. I den 1200 m2 store byggehallen er det også gjort plass til en innendørs byggeplass hvor kunder selv kan 
teste ut våre produkter.

Kompetansesenteret er åpent for alle som ønsker å lære mer om våre løsninger, både ansatte hos våre forhandlere og deres 
proffkunder. Vi skreddersyr et opplegg tilpasset brukeren. Ta kontakt med din lokale Jackon-representant for å vite mer og 
avtale tid. Vi gleder oss til å bruke Kompetansesenteret mer og mer!

Jackon på Bygg Reis Deg

Vi er selvsagt å finne på messen for de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg på Lillestrøm 14-17 okt. 
Større, bredere, friskere og spenstigere enn noensinne. Vi ses på vår faste stand nr C03-04

Hent din GRATIS 
inngangsbillett på jackon.no
Bruk kode 3D3U5S


