
PRODUKTENDRING

THERMOMUR® - hjørneblokk 350 og 350 Super

u Vi forbedrer kvaliteten på hjørneblokkene ved å avrunde indre del av hjørnet på yttervangen. 
u Endringen medfører en forsterkning av hjørnet.
u De nye produktene har samme artikkelnummer og eksterne varenummer som tidligere.
u Gjelder fra uke 13

RINGMUR - nytt kilespor i yttervangen

u Kileporet er forsterket på yttervangen på ringmurselementene.
u Gjelder fra uke 13

PRODUKTNYHET

RINGMUR - Skjøte- og hjørnelist

u En PVC-list som føres ned i skjøtene mellom fibersementplatene til ringmuren. 
u Listen gir et visuelt penere uttrykk i skjøter og hjørner.
u Finnes som rett og hjørne.
u Samme farge som fibersementplaten

Rett skjøtelist

• Bredde: 30 mm
• Lengde: 290 - 400 - 590 mm. 
• 590 mm benyttes til Ringmur høyde 600 og 750 
• Selges i stk.

Skjøtelist til hjørne

• Bredde: 25+25 mm
• Lengde: 290 - 400 - 590 mm. 
• 590 mm benyttes til Ringmur høyde 600 og 750
• Selges i stk.

u Gjelder fra medio april
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Jackon Thermomur® på boligmesser over det ganske land!
Thermomur® har for lengst vokst seg opp av bakken og blitt et fullverdig byggesystem. 
Systemet som opprinnelig var tenkt til grunnmur brukes nå til å bygge energiriktige og vakre boliger i 
fulle etasjehøyder.
I år som i fjor vil Jackon viser disse mulighetene for byggherren - slik at han kan spørre etter 
byggesystemet hos sin byggevarehandel, arkitekt eller entreprenør.

Boligmessen “Gjør din bolig bedre” er landets største messe for den bygginteresserte byggherren. 

Jackon har egen stand på følgende steder:

Fredrikstad   06.03 - 08.03
Hellerudsletta/Exporama 13.03 - 15.03
Bergen    04.09 - 06.09
Trondheim    13.11 - 15.11

Ta med deg dine kunder på et besøk, da vel! 
Kontakt oss for gratis inngangsbillett på 
jackon@jackon.no (verdi kr 100,-)

Jackon Fagdager 2015
Vi arrangerer fagdager lokalt ved tre av våre fabrikker 
dette året. 
Thermomur kan feire 30 år på markedet og det blir stort 
jubileum. 
I tillegg åpner vi dørene til et nytt, stort 
kompetansesenter i Fredrikstad. 

Nå har du mange muligheter til å bli 
Thermomur-ekspert!

Dette vil du ikke gå glipp av!

• Bergen (Sotra), 17. april
• Åpning kompetansesenter, Fredrikstad, 11. juni
• Kristiansand (Søgne), 27. august

Oppdatert Prisliste 
fra april 2015. 

 


