
Specialdesignede akustikløsninger



Merton – En verden af muligheder
Løsningen vil altid være i centrum hos Merton

Merton har mange muligheder for at omsætte en arkitekts ønsker og ideer til  
virkeligheden. Dette kombinerer vi med vore leverandørs stærke sider til en solid, 
elegant og brugbar løsning med fokus på leveringssikkerhed og aftalt kvalitet. Den 
bedste løsning skabes i et godt samarbejde, og vi vil gerne være med hele vejen – 
fra den spæde idé, og frem til den endelige løsning, skaber vi værdi for dig og dine 
kunder.

Til Panum / Mærsk Tårnet har vi leveret ca. 
75.000 løbende meter akustiklister, ca. 4.500 m² 
panelvægge og 3 forskellige perforerede løsnin-
ger. På billederne vises en løsning valgt til et af 
auditorierne. Her valgte akustikerne perforeringer 
med en diameter på 0,75 mm med en afstand på 
2,5 mm. Det giver omkring 160.000 huller pr. m².



Mertons verden 
med mål og millimeter
Mock-ups, tegningsgodkendelse og forslag til løsninger fra os er hverdag hos Merton.  
Vi arbejder målrettet på altid at levere det godkendte resultat til tiden og i den aftalte kvalitet.  
I vores organisation finder du kun servicemindede medarbejdere, som arbejder mod samme mål. 
Derfor vil du opleve, at vi har fokus på dig – og igennem kreativitet og innovation kan vi rådgive 
dig om løsninger, du ikke selv havde forestillet dig.

2009
Virksomhedens ejerstruktur 
ændres, da Merton over- 
tages af fem medarbej-
dere, der siden har fastholdt 
virksomhedens fokus på 
kvalitetsprodukter, pålidelig 
service  og god faglig råd-
givning.

2017
Virksomheden går ind i sit 
30. leveår i en position, som 
er stærkere end nogen-
sinde - og med flere dygtige 
medarbejdere og en masse 
unikke produkter.

2014
Merton satser målrettet på 
specialdesignede løsninger 
til byggeprojekter.



Scan QR-koden, og kom direkte
til vores hjemmeside.

Vi er klar med forslag til 
løsninger i forbindelse med 
opsætning og montage.
Vi har bidraget til at udvikle 
montageskinner, der kan 
bruges alene eller sammen 
med etablerede løsninger til 
fx nedhængte lofter.

Lillehøjvej 10
DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 8680 1344
merton@merton.dk
www.merton.dk

Mangler billede Panum nr. 9

Du kan altid kontakte Merton til en uforpligtende 
sparring på dit projekt. Du er altid velkommen i 
vores showroom, hvis du vil opleve branchens 
nyeste kvalitetsmaterialer, der skal indgå i jeres 
projekt. Vi kommer også meget gerne på besøg 
hos dig, og vi er altid klar med rådgivning på dit 
projekt.


