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Over Merford

Geluidsbeheersing

Innovatie

Deuren en gevels

Onze productie

Duurzaamheid bij Merford

Wij zijn Merford. Vakmensen met passie voor onze producten, gedreven door 

techniek. Onze oplossingen maken de plekken waar u werkt, woont of ontspant 

aangenamer en veiliger. Ongewenst geluid nemen we weg. Prettig geluid laten we 

nog beter tot haar recht komen. We maken akoestische en brandwerende deuren 

en gevels. Zo kunt u genieten van waar een gebouw voor bedoeld is. Zodat u kunt 

werken in een oase van rust en ontdekt wat echte concentratie met u doet.
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Inhoudsopgave



Over Merford

De leefomgeving van mensen veilig, gezond en comfortabel maken. Dat is wat we doen. We reduceren 

iedere vorm van geluidsoverlast en maken gewenst geluid tot een beleving. Met innovatieve en 

hoogwaardige oplossingen op het gebied van geluidsbeheersing, deuren en gevelsystemen. Brede kennis 

combineren we met technisch vakmanschap, in iedere fase van een project. En dat begint met een goed 

gesprek waarin uw wensen centraal staan. Het begint met luisteren.
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Alles onder één dak
Wilt u geluidsoverlast voorkomen of oplossen? Of wilt u de kwaliteit van geluid in een 
ruimte verbeteren? Merford biedt allerlei oplossingen, zowel standaard als op maat 
gemaakt. Uw situatie is uniek en vraagt om een oplossing die er precies bij past. 
We creëren de beste resultaten door samen te werken en een langdurige relatie op 
te bouwen. Door goed te luisteren leggen we een belangrijke basis voor de fase van 
uitvoering. Alle maatwerkoplossingen maken we op onze hoofdlocatie in Gorinchem. 
Daar werken onze plaatwerkers, engineers, tekenaars en monteurs onder één dak 
samen. Hebben we het product opgeleverd? Dan houden we natuurlijk contact met u.

Innovatief, creatief en betrouwbaar
Onze mensen hebben een natuurlijke interesse in wat beter en efficiënter kan. Het 
is de reden dat ze bij Merford werken, want de wil om te innoveren is een bepalende 
factor in vrijwel alles wat we doen. Innovatie gaat hand in hand met creativiteit. Wie 
écht het verschil wil maken, moet buiten de gebaande paden durven gaan. Dat doen 
we dan ook met regelmaat. Het resultaat? Een oplossing die u als klant misschien niet 
had verwacht, maar die wél het gewenste effect bereikt. En niet zelden nog wel meer 
dan dat.

Ervaar de oplossingen van Merford
In onze showroom in Gorinchem ontdekt u met welke producten en technieken we een 
akoestische situatie kunnen verbeteren. En u ziet welke mogelijkheden er zijn om de 
veiligheid in een gebouw te verbeteren met deuren en gevelsystemen.

Shaping sound



Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolo-
remque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores 
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur?

Gaan we voor u 
aan de slag? Dan 
staat ons ervaren 
team van engineers, 
projectmanagers en 
monteurs voor u klaar. 
Vervolgens leveren we 
de oplossing turn-key en 
just-in-time.

7

Geluidsbeheersing
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Geluidsbeheersing is essentieel in een harmonieuze omgeving. Thuis, op het werk, in 
de openbare ruimte - nergens mag geluidsoverlast de sfeer bepalen. In de bioscoop 
wilt u geen geluid uit een andere zaal horen. Maar voor uw filmervaring moet het 
geluid in de zaal wel perfect zijn. Soms zorgen we er dan ook voor dat gewenst geluid 
juist tot zijn recht komt.

Wilt u ergens het geluid beheersen? Wij helpen u graag en realiseren een oplossing 
die bij uw situatie past. Als kennispartner op het gebied van akoestiek kunnen we u 
gedurende het hele proces van dienst zijn, van ontwerp tot realisatie.

Industriegeluid
Geluidsoverlast beïnvloedt het werkcomfort en de leefomgeving. Wij helpen u graag 
ongewenst procesgeluid te beheersen zodat medewerkers en de omgeving er geen 
last van hebben. Bijvoorbeeld met testcellen voor een leverancier van motoren, 
geluidsdempers voor een ventilatiesysteem of geluidsschermen voor een transfor-
matorstation. We kunnen u van dienst zijn gedurende het volledige proces, van de 
ontwerpfase tot en met de realisatiefase. Zo ervaren medewerkers en anderen in de 
omgeving geen geluidshinder meer.



Sonobex is pionier 
op het gebied 
van onderzoek 
naar akoestische 
metamaterialen

9

Geluid in gebouwen
Pas als het stil is merkt u hoeveel geluiden u op een dag hoort. Galm in een vergader-
zaal, bellende collega’s, gitaar spelende buren, voorbijrazend verkeer... Sommige ge-
luiden hoort u zonder dat u zich er bewust van bent. Dat is heel normaal. Maar te veel 
geluidshinder in een gebouw kan een gebalanceerde leefomgeving in gevaar brengen. 
Daarom is geluidscomfort in ieder gebouw essentieel en moet hinder worden tegen-
gegaan. Wij helpen u daarbij, met geluidsabsorptie, geluidsisolatie, trillingsisolatie en 
deuren.

Infrageluid
Dankzij luchthavens, snelwegen en treinverbindingen bewegen we het hele continent 
door. Al die voertuigen creëren geluid, en soms geluidsoverlast. Wij helpen u dat 
tot een acceptabel niveau terug te brengen, bijvoorbeeld met geluidsisolerende 
of - absorberende wanden. Of de isolatie van een pand. Mensen die in de buurt van 
infrageluid wonen of werken hebben er daarmee zo min mogelijk last van. Wij voegen 
in wanneer u dat wilt, en kunnen u helpen bij het ontwerp, de realisatie en de montage 
van een oplossing.

Innovatie
Wie akoestische oplossingen maakt, 
moet die kunnen verantwoorden vanuit 
de praktijk en theorie. Dat weten we bij 
Merford als geen ander. Onze technische 
teams beschikken dan ook over veel 
know-how op het gebied van geluidsbe-
heersing. Die kennis gebruiken we ook 
om voorop te lopen in ons vakgebied en 
standaarden te zetten voor de branches 
waarin we actief zijn.

Sinds 2017 is de Britse start-up Sonobex 
onderdeel van de Merford-familie. Deze 
spin-out van de Engelse Loughborough 
University is een wetenschappelijke 
pionier op het gebied van akoestische 
oplossingen.
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Akoestische productverbetering
Apparaten en machines stralen geluid af. Dat is nu eenmaal zo. Een bromtoon, 
zacht gezoem of licht geratel… Vaak nemen we het onbewust voor lief. Zelfs als de 
geluiden minder subtiel zijn leggen we ons er geregeld bij neer. En dat terwijl ge-
luidsuitstoot altijd invloed heeft op hoe we een product ervaren. Hoe minimaal het 
ook is. Ontwikkelt of produceert u machines of apparaten en komt dit u bekend 
voor? Het loont om de mogelijkheden van akoestische productverbetering te on-
derzoeken. Merford heeft een team met akoestisch experts in huis en een breed 
assortiment aan akoestische materialen. Samen met u bespreken we de beoogde 
akoestische prestaties. Uw eisenpakket wordt voorgelegd aan ons team met 
technisch specialisten. Zij gaan met de uitdaging aan de slag en wenden de mid-
delen aan waar we bij Merford over beschikken. Denk aan geavanceerde software, 
meetinstrumenten en een akoestische testruimte. We bepalen de te bewandelen 
route samen met u. Zo vinden we een oplossing die u het beste past.

Advies en R&D
Het vinden van een oplossing voor een geluidsprobleem is niet altijd vanzelfspre-
kend. Juist in die gevallen kan meer en uitgebreider onderzoek nodig zijn. Daar 
zijn we goed in bij Merford. Dan pakken we het probleem aan bij de wortels, en zijn 
de mensen die gebruikmaken van het gebouw, de ruimte, het proces of de machi-
ne altijd beter uit. We gaan graag met u om de tafel om onze mogelijkheden toe te 
lichten. Naast onze ontwikkelactiviteiten op het verzoek van klanten, gaan onze 
akoestisch engineers ook geregeld op eigen initiatief op zoek naar oplossingen 
voor geluidsproblemen, al dan niet in samenwerking met partners.

G e l u i d s b e h e e r s i n g
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Deuren voor alle gebouwen
Met een deur van ons zit u altijd goed. Deuren voor een bioscoop of een chemiebedrijf, voor 

een nieuwbouw- of renovatieproject. Wij hebben ervaring met het plaatsen van draai-, 

schuif- en roldeuren in bijna iedere omgeving. U kunt niet alleen de productie, maar ook het 

ontwerp en de montage van uw deuren met een gerust hart uit handen geven. Al onze pro-

ducten zijn veilig, gemakkelijk in gebruik en voldoen aan de wettelijke eisen binnen iedere 

branche. En we voeren ze desgewenst uit met extra eigenschappen, zoals geluidsisolatie 

of brandwering. Heeft u een anti-paniekfunctie nodig? Of een automatisch sluitsysteem? 

Ook dan kunt u bij ons terecht.

Gevelsystemen
Ruimtes met elektrische apparatuur hebben goede afsluiting, bescherming en ventilatie 

nodig. Wij zorgen ervoor dat de apparatuur veilig blijft met oplossingen die bestaan uit la-

mellenwanden, ventilatieroosters en buitenroosters. Natuurlijk houden we rekening met de 

esthetische functies van de wanden en puien. In overeenstemming met u zorgen we ervoor 

dat ze passen bij het gebouw en de omgeving. Dat geldt ook voor de stalen profielsystemen 

van Jansen en Forster, die het mogelijk maken grote glasoppervlaktes te realiseren in een 

gevel of binnenmuur.  De systemen zijn oersterk en creëren stijve verbindingen tussen de 

materialen die u gebruikt voor uw gevel of muur.

Ga voor zekerheid met een onderhoudscontract
Wilt u zeker weten dat uw deuren en andere gevelelementen in topstaat blijven? Wij helpen 

u daarbij door ze periodiek te inspecteren. We plegen ook onderhoud en verhelpen kleine 

gebreken zoals beschadigde rubbers. Zo blijft uw deur of gevelsysteem niet alleen in goede 

staat, maar ook veilig. Hebt u meer dan één werknemer in dienst? Dan voldoet u met deze 

service bovendien aan uw wettelijke verplichting preventief onderhoud uit te laten voeren. 

En u hoeft er zelf niets voor te doen.

Deuren en gevels
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Gevoelige informatie binnenhouden, hinderlijk geluid buitensluiten en gevaarlijke 
stoffen isoleren. Het kan van levensbelang zijn. Bijvoorbeeld in datacenters met 
digitale informatie van de overheid. Of in de industrie, waar medewerkers iedere dag 
blootstaan aan schadelijk lawaai. Wij dragen al meer dan 60 jaar bij aan een optimale 
omgeving om in te wonen, werken en leven. Daar hoort een deur en gevel voor iedere 
situatie bij.

Wij zijn op ons best wanneer we een totaaloplossing realiseren die zowel functioneel 
als esthetisch is. Door trafodeuren te combineren met (deels) blinde roosters, 
bijvoorbeeld. Door geluidsisolerende deuren te voorzien van een karakteristieke 
afwerking van koper, hout of messing. Of door eenvoudige bedrijfsdeuren exact 
hetzelfde uiterlijk te geven als de brandwerende deuren die in dezelfde gevel zitten.

Voorzie 
geluidsisolerende 

deuren van een 
karakteristieke 
afwerking van 
koper, hout of 

messing



Onze productie
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Merford beschikt over een moderne en uitgebreide productie, waar geavanceerde 
machines en bedreven vakmensen kwaliteitsproducten realiseren. Akoestische 
panelen snijden we in iedere gewenste vorm met onze geavanceerde lintzaag of 
waterstraalsnijder. Brengt u een project bij ons onder van ontwerp tot realisatie? 
Wanneer de projecttekening goed bevonden wordt door de projectleider en de 
opdrachtgever, vindt het zijn weg naar de productie. In ons machinepark wordt het 
plaatwerk voorbereid voor de assemblage, waar de onderdelen worden samenge-
steld tot de deur, wand of omkasting die u voor ogen had.

Een hoge 
kwaliteit van de 
voorbereiding is 
essentieel voor 
een goed verloop 
van het complete 
productieproces

De basis van een kwaliteitsproduct
Nauwkeurig uitgeslagen platen, elke 
hoek op maat en uiteraard geen bramen 
aan het plaatwerk. Een hoge kwaliteit 
van de voorbereiding is essentieel voor 
een goed verloop van het complete pro-
ductieproces.

Bij Merford vinden we het vanzelfspre-
kend dat elke plaat voldoet aan de hoog-
ste eisen: goede plaatbewerking vormt 
de basis van een kwaliteitsproduct.

Kennis en techniek
Bij Merford ademen we techniek. Dat merkt u al bij het eerste gesprek. Het is 
de techniek die het verschil moet gaan maken voor u. Maar onderschat niet het 
aandeel van de mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van uw oplos-
sing. Bij iedere fase van uw project, van ontwerp tot productie en installatie, zijn 
professionals betrokken die weten wat werkt. Kundige mensen die bovendien de 
modernste technieken tot hun beschikking hebben. We maken een 3d-ontwerp 
van uw oplossing, om deze vervolgens nauwkeurig te vertalen naar een 2d-uit-
slag voor het machinewerk.

Uitgebreide bewerkingsmogelijkheden
We hebben er onze hobby van gemaakt om de grenzen op te zoeken van wat mo-
gelijk is met maatwerk. Kunnen wij het niet? Dan is het waarschijnlijk onmogelijk. 
Schroom dus niet om de grenzen op te zoeken met uw aanvraag. Onze bewer-
kingsmogelijkheden zijn eindeloos en onze bekwame vakmensen houden van 
een uitdaging. Onze productiehal bestaat uit een machinepark, enkele assem-
blagepleinen en spuitstraten. Akoestische materialen en onbewerkt plaatwerk 
liggen op voorraad in ruime magazijnen.



Duurzaamheid bij Merford
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We zijn ons bij Merford bewust van het stempel dat wij op het milieu drukken. En we 
hebben ook een sociale verantwoordelijkheid. Daarom maken we concreet wat we 
doen en nog willen bewerkstelligen om op een eerlijke manier met mens en milieu 
om te gaan. We maken onderscheid tussen verbeteringen in ons productaanbod en 
productieproces enerzijds, en ons pand en personeel anderzijds.

We wekken zelf stroom op met 1700 zonnepanelen op het 
dak van onze productie. Van de energie die we verbruiken 

is ongeveer 50 procent afkomstig van onze zonnepanelen.

Product en productieproces
Ons productieproces wordt met het jaar milieuvriendelijker. Zo gebruiken we een 
innovatieve methode om onze deuren en roosters te spuiten, waardoor aanzien-
lijk minder oplosmiddel gebruikt wordt. Met regelmaat leggen we onderdelen van 
onze processen onder een vergrootglas en onderzoeken we mogelijkheden voor 
verbetering.

Daarnaast hebben we steeds meer duurzame producten in ons assortiment. 
Een goed voorbeeld is ons meest verkochte absorptiemateriaal Akotherm, een 
geluidsabsorberend materiaal dat voor ongeveer 80 procent uit hergebruikte 
petflessen bestaat en 100 procent recyclebaar is. We streven ernaar in iedere 
productcategorie een duurzame optie te kunnen bieden; een product dat 
eenvoudig hergebruikt kan worden en bovendien gerecycled is of duurzaam 
gewonnen.

Pand en personeel
Bij Merford werken we in een modern pand, dat gevuld is met energiezuinige en 
-besparende installaties. Zo beschikt het klimaatsysteem over warmteterugwin-
ning en is er gebruik gemaakt van fsc-gekeurd hout. We wekken zelf stroom op 
met 1700 zonnepanelen op het dak van onze productie. Van de energie die we 
verbruiken is ongeveer 50 procent afkomstig van onze zonnepanelen. Op de zaak 
drinken we uit bekers die volledig worden hergebruikt. Zo smaakt de koffie nóg 
lekkerder.

We staan graag gezond en vitaal in het leven. Zo zijn er anti-rookprogramma’s 
en een fietsplan. Ieder jaar maken we geld over naar goede doelen die worden 
aangedragen door onze mensen. Door onze sportieve activiteiten te registreren 
en punten te verdienen voor iedere sportminuut of -kilometer, hebben we de 
hoogte van het bedrag zelf in de hand.
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