
Midden Nederland Midden Nederland 21

Repro Mercurius
Telefoonweg 124
6713 AL Ede
(0318) 619 018
www.repromercurius.nl

bedrijfsreportagebedrijfsreportage

Vaste waarde 
 in reprografie 
blijft vernieuwen

Bij Repro Mercurius komen er via de mail per dag gemiddeld zo’n tachtig nieuwe reprografie-
opdrachten binnen die grotendeels dezelfde dag nog worden verwerkt. In de nieuwe 
bedrijfshuisvesting aan de Telefoonweg te Ede zal dat niet anders zijn. Behalve dan dat de 
reprospecialist over drie keer zoveel ruimte beschikt om zijn klanten met de modernste machines 
en een vakbekwaam team van dienst te kunnen zijn. Dat voelt na 21 jaar als een nieuw begin.

de diensten van Repro Mercurius, 
klanten terug blijven komen. Veel 
vaste klanten weten echter niet wat 
Repro Mercurius allemaal in huis 
heeft. “Ze kennen vaak maar een klein 
deel van onze dienstverlening”, stelt 
Rini van Ernst. In 1989 opgestart als 
lichtdrukker van bouwtekeningen in 
zwart wit door Van Ernst Sr., heeft Repro 
Mercurius van oudsher veel architecten, 
projectontwikkelaars, aannemers en 
installateurs als klant. “Architecten die bij 
ons komen voor het reproduceren van 
bouwtekeningen, weten vaak niet dat we 
ook bouwborden maken op verschillende 
materialen zoals canvas of zeildoek.”
 

Eindeloos veelzijdig
“Reclamebureaus die ons kennen van visitekaartjes en flyers, zijn er soms 
niet van op de hoogte dat we ook posters op groot formaat, beursposters, 
behangwanden, abriposters, lichtbakken en reclameborden maken. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het al eens gereproduceerd. 
De parkeerbordjes voor onze eigen parkeerplaatsen hebben we 
bijvoorbeeld ook zelf gemaakt.” Repro Mercurius is daarnaast een van de 
weinige in Nederland die een vectoriseerservice aanbiedt. Daarmee wordt 
een analoge tekening omgezet in een digitaal bestand dat door Autocad 
kan worden ingelezen en verwerkt. Repro Mercurius is gewoon eindeloos 
veelzijdig in reprografie.

Broers Erik en Rini van Ernst, de directie van Repro Mercurius, zijn de 
afgelopen maanden heel druk geweest met de verbouwing van hun 
nieuwe bedrijfsonderkomen. “Het is allemaal precies gegaan zoals 
gepland”, vertelt Rini van Ernst tevreden in een vergaderkamer die ruikt 
naar nieuwe vloerbedekking en pas geverfde muren. “Hier hebben 
we de ruimte om klanten uit te nodigen en aan de hand van tal van 
voorbeelden te laten zien wat we in huis hebben. Tevens kunnen de 
klanten parkeren op onze eigen parkeerplaatsen.” De ambitie van 
Repro Mercurius om te blijven vernieuwen, krijgt aan de Telefoonweg 
een krachtige en nieuwe impuls. De reprospecialist was een van de 
eerste met de tegenwoordig overal in het oog vallende posters in 
buizenframes. Een buizenframe in de vorm van een driehoek wordt 
de nieuwste aandachtstrekker. Eén van de laatste aanwinsten van het 
machinepark is een grootformaat kleurenplotter waarmee contouren 
kunnen worden uitgesneden. Bijvoorbeeld voor één grote full colour 
sticker op een glazenwand of autoruit. 

Netjes, goed en razendsnel.
Alles gaat niet alleen netjes en goed bij Repro Mercurius, het moet 
meestal ook razendsnel. Met als gevolg dat eenmaal gevallen voor 


