
Solumuovi on 
teknisesti toimiva 
ratkaisu vaativiin 

olosuhteisiin.

Kevyt, eristävä ja kestävä materiaali 
erilaisiin teollisuuden tarpeisiin



Jackon on tehty pohjoismaisiin olosuhteisiin

Jackon Finland Oy on osa norjalaista perheyhtiötä, 
joka tuottaa rakentamiseen ja teollisuudelle 
nykyaikaisia, energiatehokkaita ratkaisuja ja 
komponentteja. 

• Pitkä kokemus vaativistakin ratkaisuista eri   
  teollisuudenaloille
• Käyttökohteita lähes loputtomasti
• EPS, EPP, EPE tai XPS -solumuovi suojaa iskuilta     
  ja kosteudelta
• Paisutettu solumuovi on turvallista ja hygieenistä
• Ei sisällä ympäristölle haitallisia aineita tai kaasuja
• 100 % kierrätettävä materiaali

Innovatiivinen suunnittelu tarpeiden mukaan 

Suunnittelemme pakkaukset ja tekniset komponentit 
sovitusti tarpeiden mukaan. Varmistamme optimaa-
lisen lopputuloksen 3D-piirrosten ja prototyyppien 
avulla. 

• Räätälöidyt tuotteet kaikista valmistamistamme  
   solumuoveista
• Tuote tai pakkaus vaatimusten mukaisesta   
  materiaalista
• Korkealuokkainen materiaalituntemus ja 
  suunnittelutaidot
• Kustannustehokkaat ja teknisesti toiminnalliset  
  ratkaisut
• Moderni tuotanto kolmella tehtaalla, Sastamalassa  
  ja Muurlassa
• Joustava reagointi erilaisiin asiakastarpeisiin

Oikein käsitelty muovi ei kuormita ympäristöä

• Maailman raakaöljystä n. 96 % käytetään polttoöljynä 
• Suurin osa käytetään suoraan energiaksi
• 4 % käytetään muoviin ja puolet tästä pakkauksiin
• Muovi puhuttaa mediassa – muovia on niin paperissa,  
  kartonkikupissa kuin muovittomassa kartonkitölkissä 
• Kaikki materiaali voi muuttua ongelmaksi vieraassa   
  ympäristössä
• Kun muovi käsitellään oikein, se ei aiheuta ympäristö-      
  haittaa

Pohjoismaiden johtavan eristevalmistajan ratkaisut.



Pakkaa kevyesti ja turvallisesti

Oikeanlainen pakkausratkaisu on taloudellisin vakuutus 
tuotteelle, kun se pitää kuljettaa ehjänä perille – lähikau-
punkiin tai vaikka valtameren ylitse. 

• Solumuovinen pakkaus on siisti, kevyt ja kierrätettävä
• Estää tuotteen heilumisen ja vaimentaa iskuja tai tärinää
• Suojaa kylmältä ja kosteudelta
• Soveltuu elintarvikkeille, tuotteeseen ei tartu tuoksuja tai  
  makuja
• Räätälöidyt ratkaisut tai vakiotuotteet nopeasti varastosta
• Hyvä pakkausratkaisu helpottaa yrityksen sisäistä   
  logistiikkaa

Varmista kylmäketju kalalaatikoiden avulla

Jackonin kalalaatikot ovat kevyitä, kestäviä ja lämpöä 
eristäviä. Niiden avulla saat katkeamattoman kylmäketjun 
kalastajalta loppukäyttäjälle. 

• Kalalaatikko kestävät merestä nostetun kalan painon
• Soveltuu myös tuoreen tai savustetun kalan säilömiseen
• EPS on kierrätyskelpoinen, puhdas ja kuljetuksen kestävä  
  materiaali
• Kattava valikoima erikokoisia laatikoita ja kansia nopeasti  
  toimitettuna
• Erillistä taittajakonetta tai jääpusseja ei tarvita
• Tukku- ja kuljetuspakkausten lisäksi lahjapakkaukset

Teknisesti toiminnalliset pakkaukset ja kalalaatikot.



Monimutkaisetkin osat millintarkasti 

Jackonin teknisiä komponentteja käytetään useilla eri 
teollisuuden aloilla. 

• Rakenteellinen komponentti toimii eristeenä,   
  pehmusteena ja suojana
• Paisutettu solumuovi on 100 % kierrätettävä, kevyt 
  ja puhdas materiaali 
• Hyvä iskunkestävyys, kemiallinen resistanssi ja   
  eristyskyky
• Muotoon valettuna toimii eristävänä ja suojaavana   
  runkona
• Erikoisraaka-aineilla tuotteisiin esim. värejä,     
  palonestokykyä ja antistaattisuutta
• Käyttökohteina ilmanvaihtokoneiden runko, pakkaus-   
  vaimentimet, elintarvikkeiden kuumakuljetus jne.

Ajoneuvojen, ovien tai laituriponttonien ydin

Jackonin eristeet soveltuvat erinomaisesti sandwich- 
rakenteisiin. Homehtumattomat, kuituvapaat ja 100 % 
kierrätettävät materiaalit eivät ime kosteutta. 

• Ainoa suomalainen EPP-valmistaja, jolla autoteolli-  
  suuden IATF 16949 -laatusertifikaatti
• Hyvä tarttuvuus, käytetään kuorma-autojen ja   
  asuntovaunujen ytimenä
• Jackonin eristeet soveltuvat myös laadukkaisiin   
  ulko-oviin ja täyttävät vaativatkin lämmöneristys-
  luokitukset
• Myös betoni- ja muoviponttonilaiturien ytimet   
  vuosikymmenien kokemuksella

Tekniset komponentit ja tehokkaat eristeet.



Asiantuntijat apunasi:

Tutustu laajaan tuote- ja palvelutarjontaamme: jackon.fi

Toravantie 18, 38210 Sastamala, 
p. 010 8419 222, myynti@jackon.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jackon.fi
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Tuotesuunnittelu
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Toimitusjohtaja
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