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Meesterlijk in
keukens en interieurs



Bent u op zoek naar inspiratie voor een
nieuwe keuken of interieur? Dan hebt u
vast al heel wat merken, types en
uitvoeringen gezien. En ongetwijfeld
hebt u ervaren dat standaardkeukens
niet zomaar in uw huis passen. Met deze
brochure hopen wij u te kunnen
inspireren.

Een keuken of interieur dient emotie uit
te stralen en dat bereikt u alleen maar
als u kiest wat bij u past. Onze
mogelijkheden zijn eindeloos en graag
dragen wij bij aan uw project in uw eigen
stijl.

Wilt u meer weten of een ontwerp op
maat laten maken dan kunt u bij een van
onze geselecteerde dealers terecht voor
een goed advies en een passende
offerte.

Deze brochure is uitgegeven door 
Mereno B.V.





Over Mereno
Mereno is Nederlands
producent en specialist op het
gebied van exclusieve
maatwerk keukens en
interieurs.

Wij zijn een innovatief
familiebedrijf met veel
productkennis waar een goede
samenwerking centraal staat,
zowel binnen ons team als
met onze partners.

Wij werken elke dag met
passie en gedrevenheid aan
een kwalitatief hoogstaand
product.









Bij Mereno is
elk product

maatwerk
Mereno 100% Nederlands
kwaliteitsproduct

Met onze handgemaakte keukens
en interieurs komen al uw
woonwensen uit. Een
ambachtelijke keuken of interieur
op maat gemaakt, van een
nostalgisch tot ultramodern
design en allemaal met een
sfeervol karakter. Een keuken om
heerlijk in te koken en uitgebreid
te tafelen. Waar het altijd lekker
ruikt, gezellig is en waar iedereen
graag aanschuift voor koffie met
verse appeltaart of een smakelijk
diner. Een slaapkamer met
inloopkasten of garderobekasten
speciaal voor u ontworpen. Een
stoer badmeubel bestaande uit
puur natuurlijke materialen. Bij
een van onze dealers vindt u de
keuken of het interieur van uw
dromen.

Persoonlijk

Wie kiest voor een Mereno
interieur, kiest voor een
persoonlijk interieur. Maar dan
ook in alle opzichten. Wij vinden
het belangrijk dat uw project tot
in de kleinste details uit uw
persoonlijke keuze bestaat!
Mereno maakt het mogelijk om
samen met uw dealer in de
fabriek uw materiaal- en
kleurkeuze te maken. Hier kunt u
voelen, ruiken en beleven. 



Vakmanschap

Vakmanschap is meesterschap
zeggen ze wel eens en daar
kunnen wij het alleen maar mee
eens zijn. Onze mensen zijn
vanuit het ambachtelijke vak
opgeleid en combineren het
handwerk van toen met de
moderne apparatuur van nu. Het
resultaat is dan ook een lust
voor het oog.

Kwaliteit

Ouderwets vakmanschap én de
beste productiemiddelen gaan
bij Mereno op unieke wijze
samen. Dat is te zien aan het
resultaat: Mereno levert in alle
opzichten degelijk vakwerk af. De
corpussen bestaan standaard uit
mdf plaatmateriaal, welke in
meerdere kleuren melamine
beschikbaar is. Alle ruggen
worden geschroefd en zijn
vervaardigd van 8 mm mdf,
stevig en duurzaam.

Techniek 

Aan uw gebruiksgemak is
uiteraard ook gedacht. Wij
werken met hoogwaardige
Vionaro Grass laden, deze
hebben een strakke look en
goede draagkracht. Ook werken
wij met Blum scharniersytemen
en andere kwalitatief hoge draai-
en schuifsystemen. Standaard
zitten op alle laden en deuren
zelfsluitende dempingsystemen.







Eigen fabricage
Het productieproces

Alle keukens en interieurs
worden naar wens van de klant
en op maat gemaakt in de eigen
fabriek van Mereno. Dit is een
proces dat begint bij onze
dealers, vervolgd wordt in de
fabriek en pas eindigt als het
project bij de klant naar 100%
tevredenheid is geplaatst. Graag
geven wij u een kijkje achter de
schermen. Kijkt u mee?

De perfecte zoektocht

Wanneer u als klant de
showroom van één van onze
dealers binnenstapt, begint de
zoektocht naar uw perfecte
keuken of interieur. Onze
dealers zullen u begeleiden met
het ontwerp van uw
droomkeuken of interieur. Op
het moment dat uw ontwerp
100% naar wens is, stuurt de
dealer het ontwerp met alle
details naar Mereno alwaar uw
project vervolgens in eigen
fabriek wordt geproduceerd.

SCAN MIJ



Productie, transport en montage

Uw keuken of interieur wordt
vervolgens met het vervoer van
Mereno naar de dealer
getransporteerd. De dealer zorgt
voor montage bij u als klant en
verleent eventuele service.

Wildfineer

Zegt u wildfineer, dan zegt u
Mereno! Mereno is
gespecialiseerd leverancier in
wildfineer. Wildfineer wordt
gesneden in dunne laagjes die
vervolgens worden gelijmd op
MDF. Doordat MDF niet werkt bij
temperatuurverschillen loopt u
niet het risico om vervormde
kastdeuren te krijgen die niet
meer goed sluiten.

Kiest u voor wildfineer dan
nodigen wij u uit om de grote
platen wildfineer te komen
bekijken en uw voorkeur aan te
geven. U kunt aangeven of het
hout doorleefd moet zijn of juist
niet, of er veel structuur in het
hout mag zitten of dat het juist
glad en rustig mag zijn. Alles is
bespreekbaar. Iedere boom is
anders en dat maakt uw keuze
persoonlijk.

Door de grote diversiteit van
soorten fineer, de verschillende
bewerkingen en snij- en
voegmethodes biedt wildfineer
ons veel mogelijkheden om uw
droomkeuken of droominterieur
te realiseren! Met wildfineer
haalt u een uniek stukje natuur
in huis.









Mereno dealers
 

Bent u geïnteresseerd in een
Mereno keuken of interieur?
Neem dan contact op met een
van onze dealers.
 
Wij hebben een exclusief
dealernetwerk voor u
geselecteerd welke verspreid
is over heel Nederland. Van
Middelharnis tot Drachten en
van Heerhugowaard tot
Ittervoort. Er is altijd wel een
dealer bij u in de regio waar u
terecht kunt voor een
uitstekend advies.

Onze dealers hebben wij met
uiterste zorg geselecteerd en
getraind zodat wij u het beste
advies kunnen garanderen!

Scan de QR-code om meer
informatie te vinden over onze
dealers en waar zij zich
bevinden. U wordt
doorgestuurd naar onze
website waar u een kaartje
van Nederland vindt met alle
dealerpunten.

SCAN MIJ







Keukens
Mereno heeft tijdens haar
bestaan al veel verschillende
keukens in verschillende stijlen
mogen produceren: Landelijk,
modern, tijdloos… Enzovoorts.

Elke keuken wordt voor u op
maat gemaakt. Wij gebruiken
hiervoor de beste materialen die
bij uw project en uw budget
passen.

Ook is het mogelijk om een
eettafel op maat te laten maken.
U kiest zelf de materialen en de
bewerking van het tafelblad. Op
deze manier past deze perfect bij
de rest van uw thuis.

















"Fantastische
service: bestelling

van de keuken
rond gemaakt
met door ons
uitgezochte

fronten! Daarna
rondleiding door

de fabriek
gemaakt! Héél

indrukwekkend!"
 

Fons van Tongeren



Fotografie Jaro van Meerten, The Art of Living magazine



















Bijkeukens
Bijkeukens, ze zijn er in allerlei
soorten en maten. Daardoor is er
een scala aan mogelijkheden voor
het creëren van uw bijkeuken. 

Een bijkeuken is niet alleen een
mooie toevoeging aan uw huis,
ook wordt er door een bijkeuken
meer opberg- en werkruimte
gerealiseerd. Dat maakt de
bijkeuken erg praktisch en een
veelgebruikte ruimte.

Tip: u kunt uw wasmachine en
droger op hoogte plaatsen zodat
u tijdens het in- en  uitladen van
de was niet meer hoeft te bukken.
Zie hier een aantal verschillende
voorbeelden.









Garderobekasten
Fijne opbergruimte nodig voor al
uw kleding, schoenen en
accessoires? Laat dan een
garderobekast op maat maken. 

Met maatwerk garderobekasten
zorgt u er voor dat de ruimte
optimaal benut wordt, de kasten
zijn tot op de millimeter precies
opgemeten en er zijn geen loze
ruimtes over na plaatsing. Ook
niet bij een schuin plafond. Ieder
stukje ruimte wordt omgetoverd
tot praktische opbergruimte.

Een garderobekast is erg prettig
in de slaapkamer of gang. En wie
droomt er nu niet van een
inloopkast bij de slaapkamer?

Rob Zeelen
Fotografie Jaro van Meerten, The Art of Living magazine



Eric Kant Contemporary Design





Eric Kant Contemporary Design

Patrick Russ



Woonkamer
Mereno komt niet alleen bij u
thuis via de keuken. Wij zijn
ook specialist in interieur. Een
van de meest belangrijke
ruimtes in huis is uw
woonkamer. En ook voor uw
woonkamer maken wij
meubels op maat. Denk hierbij
aan een haard- of tv-meubel,
bijpassende salontafels of een
mooie nis of kast met ruimte
waar u mooie herinneringen
kunt tentoonstellen.

Bespreek uw wensen eens met
een verkoopadviseur van een
van onze dealers. Zij denken
graag met u mee.

Eric Kant Contemporary Design









"Bij Mereno is alles
gericht op de lange

termijn, op legacy. Ze
doen alles voor hun

relatie om je als klant te
ontzorgen en je zo fijn
te bedienen dat daar
recommandatie uit

voortvloeit."
 

Hans Lugtenberg



Eric Kant Contemporary Design



Badkamer
Ook voor uw badkamer en
toilet verzorgen wij graag uw
meubels. Denk aan fijne
opbergruimte op de badkamer
of een mooie wastafel bij het
toilet.

Er is een scala aan
mogelijkheden voor het
creëren van een fijne
badkamer en toilet.





Patrick Russ

Eric Kant Contemporary Design





Overig interieur
De mogelijkheden bij Mereno
zijn eindeloos. Wij zijn
specialist in maatwerk en
horen uw wensen graag. Denk
ook eens aan een
interieurproject zoals een fijn
kantoor, een gezellige
buitenkeuken of een
praktische meterkast die
opgaat in uw interieur.







Patrick Russ



Trends 2023
Als expert op gebied van keukens
en interieurs deelt Mereno graag
haar visie op de trends voor 2023.
Wij zijn altijd op zoek naar de
mooiste materialen, maar we
kijken ook naar wat het beste
past bij de consument. Wij zijn
veel in gesprek met onze dealers
en architecten waar we intensief
mee samenwerken. Daarnaast
bezoeken we regelmatig beurzen
en leveranciers.

Trends op het gebied van
materialen

Bij Mereno zijn we altijd bezig
met de nieuwste ontwikkelingen
en mogelijkheden qua 



materialen. De laatste tijd zien we
dat op gebied van materialen er
veel gebruik wordt gemaakt van
metaallakken: brons, goud, messing
en koper bijvoorbeeld.

Natuurlijke materialen

Daarnaast zijn natuurlijke
materialen nog steeds heel
belangrijk. Bij Mereno zien we dat
er verschillende soorten materialen
gecombineerd worden, van marmer
tot en met leder, stucbeton en hout.

Persoonlijke keuze

Ieder project is uniek. Mensen
hebben toegang tot veel inspiratie
en hier maken ze hun eigen stijl
van. Ze gaan zelf met een eigen
idee naar de speciaalzaak en
stellen hier hun unieke project
samen. We zien in de spuiterij van
Mereno dat er veel gevraagd wordt
naar het gebruik van diverse
unikleuren. Het wordt eigenlijk
steeds lastiger om de stijl van de
klant te omschrijven omdat de
wensen zo uniek zijn.

Fingerprint-proof Fenix

Het populaire Fenix is zowel
geschikt als werkblad als frontkeuze
van de keukenkasten. De bijzondere
eigenschap van Fenix is dat het met
nanotechnologie is behandeld
waardoor dit materiaal fingerprint-
proof is en tegelijkertijd een zachte
afwerking heeft. Een Fenix
keukenblad- of front geeft uw
keuken onmiddellijk een upgrade
vanwege de prachtige matte
afwerking. Fenix is verkrijgbaar in
diverse kleurstellingen.









Architecten
Mereno werkt graag samen met
specialisten uit de
interieurbranche. Denk hierbij aan
gerenommeerde architecten en
ontwerpers zoals Eric Kant, Rob
Zeelen en Patrick Russ.

Dezelfde architecten en
ontwerpers werken ook weer graag
samen met onze dealers. Dus
heeft u interesse in een ontwerp
op maat vraag hier dan eens naar
bij onze dealers of neem contact
op met de architecten- en
ontwerpbureaus zelf!

Samen zorgen we er voor dat uw
droominrichting gerealiseerd kan
worden.

Eric Kant Contemporary Design

Eric Kant Contemporary Design



"In vergelijking tot de
meeste interieurbouwers

is Mereno erg goed in
haar werkvoorbereiding.

Zeer gedetailleerd. Ze
gaan niet zomaar aan

de slag maar stellen de
juiste vragen. Daardoor

krijg je van hen een
nagenoeg foutloos

eindresultaat."
 

Designer Eric Kant van
Eric Kant Contemporary

Design



Eric Kant Contemporary Design
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Eric Kant Contemporary Design



Patrick Russ

Patrick Russ



Patrick Russ

Patrick Russ



"Mereno is meer dan een
keukenmaker voor ons.
Hun sterke punt is dat
ze een totaalinterieur
kunnen realiseren, op

maat en geheel volgens
wens."

 
Interieurarchitect Rob

Zeelen



Rob Zeelen
Fotografie Jaro van Meerten, The Art of Living magazine





Heeft u een vraag of opmerking? 
Neem gerust contact met ons op!

 
Mereno B.V.

Banmolen 17
5768 ET Meijel

 
T: 077 - 399 88 50

E: info@mereno.nl
 

Op zoek naar nog meer inspiratie? 
Bekijk dan onze social media kanalen

eens. 
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