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Jackon Finland

§ ThermiSol, Tupler, Epsira ja Pohjoismainen 
Solumuovi ovat nyt yhdessä Jackon Finland

§ Jackon Finland on osa norjalaista perheyhtiötä 
Jackon Groupia

§ Konserni tuottaa energiatehokkaita ratkaisuja 
rakentamiseen ja teollisuudelle

§ Laaja valikoima EPS-, XPS-, EPP-eristeitä, -
pakkauksia ja -komponentteja

§ Jackon Group on pohjoismaiden johtava 
eristevalmistaja
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Jackon Group
§ Jackon Groupin toiminta alkoi 1956
§ Konserni työllistää yli 800 ihmistä
§ Toimipisteitä ja tehtaita on 8 maassa
§ Tehtaita on yhteensä 21, joista 18 pohjoismaissa 
§ Liikevaihto on 300+ milj. €
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Jackon Finland
§ Suomessa 120 työntekijää
§ Tehtaita 4 kpl
§ Liikevaihto on 30+ milj. €



Pohjoismaiden johtava 
eristevalmistaja. 
Tehtaat ja toimipisteet:
§ Jackon AS, Fredrikstad 

(pääkonttori)

§ Jackon AS, Bergen 

§ Jackon AS, Kristiansand

§ Jackon AS, Stavanger

§ Jackon AS, Øksnes

§ StyroNor, Tana 

§ Kasseriet, Gratangen

§ Jackon AB, Gothenburg 

§ Jackon AB, Kramfors

§ Jackon AB, Malmö

§ Jackon AB, Skövde

§ Jackon AB, Tukholma
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§ Jackon Danmark A/S, 
Hedensted

§ Jackon Danmark A/S, Hirtshals

§ Jackon GmbH, Wismar
§ Jackon Insulation, Mechau

§ Jackon Insulation, Olen
§ Jackon Insulation, Steinhagen

§ Jackon UK Ltd, Wigan
§ Jackon Insulation, Ranska

§ Jackon Finland, Rovaniemi
§ Jackon Finland, Sastamala
§ Jackon Finland, Sastamala
§ Jackon Finland, Muurla



Asiakkaamme

§ Keskusliikkeet ja rautakaupat
§ Rakennusliikkeet ja urakoitsijat
§ Talotehtaat
§ Rakennuttajat
§ Teollisuus

§ Elintarviketeollisuus, 
§ sähkö- ja elektroniikkateollisuus,
§ terveydenhoidon teknologia, 
§ ilmailu ja kuljetusala,
§ muut teollisuudenalat

§ Kuluttaja-asiakkaat
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Lisää käyttökohteita, 
enemmän mahdollisuuksia.
§ Jackon Groupin myötä saimme markkinajohtajan 

resurssit palvella
§ Pitkä kokemus vaativistakin kohteista, entistä 

laajempi valikoima
§ Panostamme tuotekehitykseen, erikoistuotteisiin ja 

asiakkaiden neuvontaan
§ Meillä on suuren yrityksen joustavat toimitusajat ja 

kilpailukykyinen hinta
§ Meidän avullamme eristäminen on taloudellista ja 

tehokasta
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Innovatiiviset ratkaisut teollisuuden tarpeisiin.
§ Vuosikymmenien kokemus vaativistakin ratkaisuista eri teollisuudenaloille 
§ Jackon valmistaa tuotteita Suomessa kolmella modernilla tehtaalla, 

Sastamalassa ja Salossa
§ Vahvan materiaalituntemuksen ja suunnittelutaitojen ansiosta joustava räätälöinti 

ja reagointi erilaisiin asiakastarpeisiin
§ Laaja valikoima tuotteita myös muista pohjoismaista, kuten tarkkuusmitalliset ja  

jyrsityt Jackon Super XPS® -eristeet Jackonin Skövden tehtaalta Ruotsista
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Solumuovi on teknisesti toimiva
ratkaisu vaativiin olosuhteisiin.



Pakkaustuotteet
§ Kustannustehokkaita ja teknisesti toiminnallisia pakkauksia teollisuuden tarpeisiin ja 

kuljetuksiin vaikka valtameren ylitse

§ Paisutetut solumuovit EPP, EPS ja EPE ovat erinomaisia pakkausmateriaaleja, jotka 
suojaavat myös iskuilta, kylmältä ja kosteudelta

§ Jackon räätälöi ratkaisuja 3D-mallinnuksen ja prototyyppien avulla

§ Valikoimassa on tuotteita useille eri teollisuudenaloille 
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Räätälöity suoja tuotteillesi.



Kalalaatikot
§ Jackonin kalalaatikoilla katkeamaton kylmäketju kalastajalta loppukäyttäjälle

§ Kevyt, lämpöä eristävä laatikko käy tuoreen tai savustetun kalan säilömiseen
§ EPS-laatikot sopivat myös alkutuotantoon, koska ne kestävät painoa ja vettä
§ Materiaali on kierrätys- ja elintarvikekelpoista, puhdasta ja kuljetuksen kestävää
§ Kattava valikoima laatikoita ja kansia nopealla toimituksella 
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Kätevä tapa varmistaa kylmäketju.



Tekniset komponentit ja eristeet
§ Monimutkaisetkin osat millintarkasti, ilman kemikaaleja
§ Optimaalinen ja vaatimusten mukainen ratkaisu 3D-piirrosten sekä prototyyppien 

avulla
§ Rakenteellisella komponentilla on hyvä iskunkestävyys ja kemiallinen resistanssi, ja 

se toimii samalla eristeenä, pehmusteena sekä suojana
§ Komponentteja käytetään useilla eri teollisuudenaloilla
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Valmiina käyttöön suoraan muotista.



Muut tekniset komponentit ja eristeet
§ Monissa  kuorma-autoissa ja asuntovaunuissa on Jackonin ydin
§ Jackon on ainoa suomalainen EPP-valmistaja, joka on saavuttanut autoteollisuuden 

IATF 16949 -laatusertifikaatin
§ Homehtumattomat ja kuituvapaat materiaalit käyvät myös eristeeksi ulko-oviin 
§ Jackon valmistaa lisäksi laituriponttonien ytimiä vuosikymmenien kokemuksella
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Ajoneuvojen, ovien ja laituriponttonien ydin.



§ Muoviteollisuus ry:n mukaan maailman raakaöljystä n. 96 % käytetään polttoöljynä
§ Neljä prosenttia käytetään muovien valmistukseen ja puolet tästä määrästä käytetään pakkausten 

valmistamiseen
§ Iso osa raakaöljystä käytetään siis suoraan energiaksi
§ Muovi on erittäin ajankohtainen aihe mediassa; paperissa on muovia, kartonkikupissa on muovia, 

muovittomassa kartonkitölkissä on muovia.
§ Kun muovi käsitellään oikein ei siitä synny ongelmaa meidän ympäristöömme
§ Kaikki materiaali voi muuttua ongelmaksi vieraassa ympäristössä
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Oikein käsitelty muovi ei kuormita ympäristöä



Jackon on tehty 
pohjoismaisiin olosuhteisiin.
§ Paisutettu solumuovi on myrkytöntä ja 

kierrätettävää
§ Tuotteet kestävät hyvin kosteutta, eivätkä 

homehdu tai lahoa
§ Keveitä, lujia ja nopeita asentaa
§ Erinomaisia lämmöneristyskyvyltään
§ Viranomaisten hyväksymiä ja tutkimia
§ Paloluokiteltuja ja CE-merkittyjä
§ Tehtaille myönnetyt sertifikaatit standardien 

vaatimusten täyttämisestä:
§ ISO 9001:2015 laadunhallinnasta
§ ISO 14001:2015 ympäristönhallinnasta
§ OHSAS 18001:2007 työturvallisuudesta
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Teollisuustuotteiden myynnin yhteyshenkilöt

Myyntipäällikkö 
Leikatut tuotteet
Juhana Peltola
Puh. +358 (0)50 344 8118

Myyntipäällikkö 
Elintarvikepakkaukset
Jesse Vahala
Puh. +358 (0)40 580 4380

Tuotesuunnittelu
Pasi Saastamoinen
Puh. +358 (0)40 543 6048

Toimitusjohtaja
Veli Ollila
Puh. +358 (0)50 305 5075

Myyntipäällikkö
Tekniset komponentit ja pakkaukset
Ville Törnebladh
Puh. +358 (0)400 803 457

Tuotesuunnittelu
Immo Toivonen
Puh. +358 (0)40 503 6473

Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@jackon.fi

tel:+358%20(0)50%20344%208118
tel:+358%20(0)40%20580%204380
tel:+358%20(0)400%20803%20457
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