


Velkommen til Merton
Hos Merton leverer vi indretningsprodukter og designløsninger til vidt forskellige virksomheder. 

Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger, og derfor findes Mertons plader og komponenter i en bred vifte af farver og 
materialer. Når du taler med os i telefonen eller besøger vores flotte showroom i Silkeborg, kan du mærke, at vi er ekstra dedikerede til at 
gøre en positiv forskel for dig, så vi i samarbejde får udviklet den helt unikke løsning til dig.

Den bedste løsning skabes i et godt samarbejde, og vi vil gerne være med hele vejen – fra den spæde idé, gennem udviklings- og beslut-
ningsfasen og frem til den endelige løsning skaber vi værdi for dig og dine kunder. 



Kreativitet og innovation
Vores værdisæt er baseret på at udstråle vores høje kompetencer og udføre alle løsninger gennem sammenhold og 
engagement. På den måde kan vi skabe den bedste løsning for vores kunder, så vi over tid opbygger så tætte relatio-
ner, at vi får en loyal kundegruppe, som betragter os som deres førstevalg. Det er et ambitiøst mål, men det er det, vi 
stræber efter. 

I vores organisation finder du kun servicemindede medarbejdere, som arbejder mod samme mål. Derfor vil du opleve, 
at alle vores ansatte har fokus på dig – og gennem kreativitet og innovation kan de rådgive dig om løsninger, du ikke 
selv havde forestillet dig.  



www.eltec-elemente.de

Elemente für Möbel- und Innenausbau

decorative panels for interior 
fi ttings and furniture design

REME Möbelbeschläge GmbH
Industriestraße 48 • 33161 Hövelhof

+49.05257.97800 
info@reme-gmbh.de • www.reme-gmbh.de

Skræddersyede  
pladeløsninger 
Merton samarbejder med et bredt udvalg af professionelle pladeproducenter, og vi kan derfor tilbyde alt fra 
rå spånplader til specialfremstillede letvægtsplader. Vi hjælper gerne med at specificere dit behov og leverer 
naturligvis pladerne i den ønskede bearbejdning og kvalitet. Vi kan blandt andet tilbyde: 

• Letvægtsplader

• Finerede plader

• Melaminplader

• Kanter

• Laminat/kompaktlaminat

• Spån-, MDF- og HDF-plader

• Møbelplader

• Brandhæmmende og  
vandfaste plader



Montageklare komponenter 
og halvfabrikata
Vi tilbyder et bredt udvalg af komponenter til blandt andet kontor-, butik- og køkkenbranchen. Heriblandt er disse produkter:

• Folie-skuffer 

• Fronter

• Samlede komponenter

• Løse komponenter

• Kompositplader

• Pakkede komponenter

• Omviklede profiler

• Skuffeudtræk

• Akustik-plader 

Vi leverer både montageklare halv- og helfabrikata, og vi udvikler også gerne specialløsninger i andre materialer i samspil med dig og 
vores leverandører. Kontakt os, hvis du har specielle ønsker. 



1987 
Merton stiftes i 1987 under navnet Merton 
Import & Agentur. Forretningsgrundlaget er fra 
begyndelsen fokuseret på at dække behovet for 
et serviceminded og fagligt velfunderet bindeled 
mellem dygtige tyske leverandører og anerkend-
te danske industrivirksomheder. 

Designprodukter
Anderledes overflader i polyurethan, beton, rustne træplader og digitaltryk på næsten hvad som helst. Hos Merton har vi eksperi-
menteret med utallige nye muligheder, farver og former i samarbejde med branchens dygtigste leverandører. Det kommer dig til 
gode, når du søger nye løsninger og spændende muligheder. Vælg blandt andet mellem løsninger i disse materialer:

• Betonoverflader

• High end finéroverflader

• Digitaltryk

• Stenvægge

• Stenfinér

• Sun Wood 

• Organoid-laminater

1991 
Merton omdannes til et aktieselskab og ændrer 
navn til Merton A/S. Merton udvider sit forret-
ningsområde til at dække hele Skandinavien.

2005
Merton flytter til sit nuværende domicil på Lille-
højvej i Silkeborg.



Vi byder dig indenfor 
i vores verden
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, før du bestiller. Du er 
også velkommen til at tage dine kunder med, så I kan vælge hvilke materialer, 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.

2009 
Virksomhedens ejerstruktur ændres, da Merton 
overtages af fem medarbejdere, der siden har 
fastholdt virksomhedens fokus på kvalitetspro-
dukter, pålidelig service og god faglig rådgivning. 

2016
Virksomheden går ind i sit 29. leveår i en posi-
tion, som er stærkere end nogensinde – og med 
flere dygtige medarbejdere og en masse unikke 
produkter.
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Merton A/S

Lillehøjvej 10

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 86 80 13 44

merton@merton.dk

www.merton.dk

Scan QR-koden og kom direkte 
til vores hjemmeside.


