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Wie rondkijkt bij Repro Mercurius ziet
vooral hoe soepel de medewerkers hun
werkzaamheden kunnen verrichten.
Repro Mercurius staat vol met appara-
tuur voor reproduceren, plotten, printen,
kopiëren, snijden, vouwen, lamineren et
cetera. Toch is er alle ruimte om tussen
demachines door te lopen. Ook logistiek
gezien werkt het allemaal efficiënt.
Naast de open ruimtes heeft ReproMer-
curius ook de beschikking over een
ruime afgesloten bespreekkamer. “De
afgelopen maanden hebben we ons uit-
gebreid georiënteerd op de vakbeurzen
in Hardenberg en Duitsland”, aldus Rini
van Ernst. “Voor de nieuwe machines
die er in de toekomst zeker gaan komen,
hebben we nu ook voldoende ruimte.”
BREED AANBOD
Door de verscheidenheid aan machines
biedt Repro Mercurius een breed aan-

bod. “Wij leveren van visitekaartje tot
grote bouwborden, en van sticker tot
vlag. We werken voor zowel bedrijven
en particulieren”, zegt Erik van Ernst.
“Op de Telefoonweg hebben we nog
meer mogelijkheden om ons op winke-
liers en de detailhandel te richten. Denk
daarbij aan zaken als allerlei besticke-
ring, wisselposters voor stoepborden,
buizenframes, flyers, materiaal voor ba-
liepresentatie, en het traditionele actie-
foldermateriaal.”

GRATIS PARKEREN
Erik en Rini van Ernst zijn ook nog steeds
erg blij dat bij hun pand eigen gratis par-
keerplaatsen aanwezig zijn. “Dat laatste
was zeer belangrijk, want ondanks onze
gratis haal- en brengservice komen veel
klanten uiteraard zelf langs.We nodigen
ook regelmatig onze bestaande relaties

uit om hen te laten wat er bij ons alle-
maal mogelijk is. Iedereen weet hoe las-
tig parkeren in het centrum kan zijn,
daar heb je bij ons echter geen last
van.”

VOETBAL
Naast gedreven ondernemers zijn de
broers van Ernst fanatieke voetballief-
hebbers. Er komen dan ook weer mooie
tijden voor hen aan. Zo wordt op 26 mei
de zesde editie van het ReproMercurius
pupillentoernooi gespeeld bij voetbal-

vereniging Redichem in Renkum. Ruim
veertig jeugdteams met E en F pupillen
doen hier inmiddels aan mee. Naast
sponsoring zijn Rini en Erik van Ernst ook
zeer actief in de organisatie van dit toer-
nooi. En als het jeugdtoernooi achter de
rug is, komt het EK voetbal er al weer
aan. Hiervoor heeft Repro Mercurius
eigen wedstrijdschema’s ontworpen.
Bedrijven kunnen die laten voorzien van
hun eigen logo. Kijk voor de mogelijkhe-
den op www.repromercurius.nl of bel
met (0318) 619 018.<

Repro Mercurius tevreden op de Telefoonweg

EDE – De tijd gaat snel. Het is al weer twee jaar geleden dat Repro

Mercurius verhuisde naar de Telefoonweg 124 in Ede. “We zijn nog

steeds heel erg blij met de beslissing om te verhuizen”, zeggen Erik en

Rini van Ernst. “Op deze prachtige zichtlocatie hebben we al veel

nieuwe bedrijven en particulieren als klant mogen begroeten.”

Repro Mercurius maakt onder andere wisselposters voor stoepborden.

Erik en Rini van Ernst bieden met de grote verscheidenheid aan machines een breed aanbod.


