
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

A MÉRKER 2007 Zrt. 1991-ben alakult Egerben. Célul tűztük ki, hogy a magyar ipar számára kiváló 

minőségű, főként német és amerikai, mérés- és irányítástechnikai termékeket kínáljunk különböző 

mérési feladatok megoldására. 

A társaság mára, a magyarországi irányítás- és méréstechnikai piac egyik legmeghatározóbb 

nagykereskedelmi szereplőjévé vált és szinte minden mérési feladatra megoldást tud ajánlani. 

Bizonyítja ezt a több mint 2000 állandó partnere, az ország egész területét lefedő kereskedelmi 

irodahálózata (Eger, Budapest, Szeged, Zalaegerszeg, Sárvár, Debrecen) és a számos - több évre szóló 

- élő beszállítói szerződése, referenciái és évről évre növekvő forgalma a beszállítóinál.  

Munkatársaink száma 77 fő, melyből 15 fő mérnök-kereskedő és 15 fő külkereskedő kolléga áll 

ügyfeleink rendelkezésére, biztosítva a termékek műszaki beszerzéséhez szükséges szakmai hátteret, 

illetve a gyors és legkedvezőbb áron való beszerzési forrás megtalálását a világ bármely pontjáról. 

Mérnök kollégáink maximális háttértámogatást biztosítanak ügyfeleink részére az általunk 

forgalmazott termékek specifikálását, kiváltását, akár helyettesítő termékek megajánlását illetően. 

 

200 millió forintos raktárkészlettel rendelkezünk, melynek 1/3 része kábelekből 

(irányítástechnikai- és erőátviteli kábelek: LEONI KERPEN, HELUKABEL, magyar gyártmányú kábelek) 

és vezetékekből áll, 2/3 rész pedig az általunk nagykereskedelmi jelleggel forgalmazott, különböző 

gyártók termékeit tartalmazza.  

 

A Mérker 2007 Zrt. teljesítménye európai mércével mérve is bárhol megállja a helyét.  

8 német és 5 amerikai gyártó vállalatnak kizárólagos magyarországi képviseletét látjuk el,  

további 70 cég termékeit nagykereskedelmi, illetve kiskereskedelmi jelleggel forgalmazzuk. 

A gyors és önálló logisztikai rendszerünknek köszönhetően heti rendszerességgel járunk 

Németországba és az ottani gyártók, kereskedők raktárkészletét elérve és kiegészítve saját 

raktárkészletünkkel, gyors és flexibilis anyagellátást tudunk biztosítani azon végfelhasználóink 

számára, akik folyamatos üzemvitelt látnak el. 

Ingyenesen leszállítjuk a megrendelt anyagokat Magyarország teljes területén. A képviseleti irodák 

között is gyors és rendszeres logisztikai rendszer működik. Szerződött partnereink száma évről évre 

nő. Az ország bármely pontjára elszállítjuk ügyfeleink részére a megrendelt termékeket. Ez a garancia 

a gyors, pontos és megbízható kiszállításainkra. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

A MÉRKER 2007 Zrt. ipari irányítás- és méréstechnikai termékeket (térfogat-, tömeg- és 

mennyiségi áramlás-, szintmérés, szintszabályozás, hőmérsékletmérés, hőmérséklet-szabályozás, 

nyomásmérők, nyomáskapcsolók és távadók, valamint méréstechnikához szükséges kábelek, 

amelyek az analóg és digitális jelek zavarmentes továbbításához szükségesek) forgalmaz.  

Foglalkozik továbbá a villamos installációs technikai termékek, villamos szerelési anyagok, 

védődobozok, védőszekrények, szerelt szekrények, robbanás biztos berendezések, világítás 

technikai termékek, épületinstallációs anyagok, PLC-k, érzékelők, frekvenciaváltók és 

biztonságtechnikai termékek kis- és nagykereskedelmével is. 

Forgalmazunk még vezérlőkábeleket, jelkábeleket, műszerkábeleket, energialánc-

kábeleket, hőálló kábeleket, fűtőkábeleket, gumikábeleket, robotkábeleket, lapos- és 

szalagkábeleket, egy eres vezetékeket, koaxális kábeleket, villanyszerelési kábeleket, távközlési- és 

tűzjelző kábeleket, kisfeszültségű és középfeszültségű kábeleket, tűzálló, halogénmentes 

erőátviteli kábeleket, adat és informatikai kábeleket, spirálkábeleket és speciális kábeleket is. 

 

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésükre: 

 

Eger: eger@merker2007.hu  

Budapesten: budapest@merker2007.hu  

 

Termékeinkkel kapcsolatban további információért látogasson el a www.merker2007.hu címen 

található folyamatosan bővülő honlapunkra, ahol online is leadhatja rendelését. 
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