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 B
egin 2010 zijn we verhuisd naar de 

Telefoonweg 124. Een mooie, goed 

bereikbare, locatie tegen het centrum 

van Ede aan, met ruim voldoende eigen 

parkeerplaatsen voor de deur, aldus de 

directie, Rini en Erik van Ernst. Door de ruime 

en frisse opzet (ruim 800 m2) kunnen we u 

nog beter van dienst zijn. Vrijwel alles kunnen 

we in eigen huis, waardoor snel geleverd 

kan worden. In onze demo ruimte staan 

verschillende voorbeelden.

Mogelijkheden

Het blijven meegaan en voorop lopen in 

de ontwikkelingen van de reprografi e heeft 

Repro Mercurius al ruim twee decennia 

bewezen. Repro Mercurius is in de totale 

dienstverlening erg breed geworden. Digitaal 

printen (of scannen naar PDF-TIF-DOC) van 

monochroom of full colour documenten 

(al dan niet ingebonden), visitekaartjes in 

kleine en grote oplagen. Printen van fl yers, 

folders, verkoopbrochures, leafl ets, posters, 

prijslijsten, verenigingsbladen. Lamineren op 

klein en groot formaat, etc. etc. En dat alles 

van 1 tot duizenden stuks. Uw gehele archief, 

bijvoorbeeld, kan door ons worden gescand. 

Uniek hierin is onze vectoriseerservice. Ook 

het produceren van reklame- / bouwborden 

e.d. op trespa, forex, kappafi x of zeildoek 

behoren tot de mogelijkheden. Deze kunnen 

eventueel in een frame of kliklijst worden ge-

monteerd. Andere mogelijkheden voor groot 

formaat full colour zijn o.a.: beursposters, be-

hangwanden, raambestickering, abriposters, 

landkaarten, canvasposters etc. etc..

Het leveren van materialen als plot-, teken- en 

ppc-media, 

kopieerpapier en 

kantoorartikelen 

behoren ook tot 

onze diensten. Uw 

gebruiksartikel 

kan op voorraad 

worden gelegd, 

zodat razendsnel 

geleverd kan wor-

den. Daarnaast 

kunnen we ook 

(oprol)banners, 

beurswanden, 

posterstandaards, 

posterklemmen, 

kliklijsten, stoep-

borden etc. etc. 

leveren.

Geavanceerd machinepark

Ook een grootformaat kleuren- / snijplotter 

waarmee snijteksten en contourstickers 

kunnen worden gemaakt behoort tot ons 

geavanceerde machinepark. Het is mogelijk 

om bijvoorbeeld full colour contour-stickers 

op klein en groot formaat in een kleine 

oplage (vanaf één stuks) snel te vervaardigen. 

Hierin zijn vele mogelijkheden te bedenken. 

Bijvoorbeeld één sticker voor op uw glazen 

wand of op uw autoruit. Tevens hebben we 

nog een extra CAD-kleurenplotter aange-

schaft om u nog sneller van dienst te zijn met 

Cad-tekeningen in kleur. 

Hier kunnen overigens ook grootformaat 

kleurenposters voor kort gebruik op wor-

den gemaakt. Onze nieuwste investering is 

een extra groot-formaat kleurenplotter voor 

langdurig binnen- en buitengebruik op veel 

verschillende materialen.

Zakelijk en particuliere klanten

Zowel zakelijke als particuliere klanten uit 

het hele land weten ons te vinden en blijven 

terugkomen. Dit is iets waar we trots op 

zijn. U kunt het zo gek niet bedenken of we 

hebben het al eens gereproduceerd. 

Onze expertise en moderne machines 

geven ons en u enorme variatie in repro-

grafi e. Vele jaren ervaring van ons 

vakbekwame personeel zorgt voor deskun-

dig, snelle en kwalitatief hoge afwikkeling 

van uw opdracht. Digitale bestanden 

kunnen o.a. via onze eigen FTP-server 

worden aangeleverd. Daarnaast hebben we 

natuurlijk onze GRATIS haal- en brengservice 

in de regio. U vraagt en wij verwerken uw 

opdracht en brengen deze z.sp.m. weer bij 

u langs. Kom langs of maak vrijblijvend een 

afspraak met ons om de vele mogelijkheden 

te bespreken.

Bedrijfsreportage

RE

Al sinds 1989 is Repro Mercurius een bedrijf waar je 

alles voor wat betreft reprografi e kunt uitbesteden. 

Begonnen als een lichtdrukker voor het afdrukken 

van bouwkundige tekeningen in zwart-wit, is het 

bedrijf al jarenlang één van de meest toonaan-

gevende reprospecialisten in de regio. Door onszelf 

steeds te blijven vernieuwen zijn we uitgegroeid tot 

een modern bedrijf met een gevestigde naam en 

een goede reputatie, afspraak is afspraak. Onze 

website (www.repromercurius.nl) wordt continue 

vernieuwd en bijgehouden. Hierop staan o.a. 

tijdelijke actie’s / aanbiedingen.

Natuurlijk zijn wij gaarne bereid de vele mogelijkheden toe 

te lichten indien u dat wenselijk acht. Aarzel niet om 

contact met ons op te nemen en u zult zien:

Repro Mercurius, 

veelzijdig in reprografi e!!


