
mennesker 
bag løsningerne.

melsen tech · gør idéer til virkelighed



involvering 
højner værdien.

Melsen Tech fremstiller membran switche, kabinetter og totalløsninger som 
et af de førende teknologihuse på det serigrafiske, digitale og elektroniske 
område. 

Vi løser opgaver for en bred vifte af kunder, der stiller krav om kvalitet, kreativitet og 
kompromisløs håndtering af produktudvikling og design – uanset om der er tale om 
ganske få stykker eller serier på mange tusinde enheder. 

Vores styrke ligger i udstrakt fleksibilitet, konstruktiv dialog og innovativ tilgang til 
løsningerne, kombineret med engagerede medarbejdere og en fuldt opdateret 
maskinpark. Vores involveringsgrad er helt op til kunden, og vi træder ind i værdikæden, 
hvor kunderne ønsker det.

Marcus Holm adm. direktør

”Hvis jeg kort skal forklare vores 
mission, så ønsker vi at hjælpe 
vores kunder med at få deres 
idéer gjort til virkelighed”. 



smidig, innovativ
og fleksibel. 



vi udfordrer den 
eksisterende 
tankegang.



melsen thinking...

The Why The How The What

”Vi hjælper vore kunder med at få deres 
idéer gjort til virkelighed, samtidig med 
at det ser godt ud, er enkelt og klar til 
produktion”.

Gensidig involvering.
Vi træder ind i kundens værdikæde,   
hvor kunderne ønsker det.

Vi bringer husets kreativitet, kvalitet og 
innovative evner i spil for at skabe den 
bedste løsning for kunden.

Vi skaber og fastholder tætte relationer 
med vore kunder. 

”melsen thinking” betyder innovation, 
smidighed,  tilpasning og fleksibilitet. 

Vi løser opgaverne med medarbejdere, 
der agerer som om kundens udfordring 
er deres egen.

Vi anvender vores viden og erfaring til 
hele tiden at udfordre den eksisterende 
tankegang hos os selv og hos kunderne.
Troværdighed er et nøgleord.

Vi designer og producerer 
folietastaturer, kabinetter og 
frontpaneler til elektronik og mekanik. 
Vi kombinerer materialer og løsninger, 
således at vore kunder får en samlet 
løsning klar til produktion.

Vi designer og producerer skilte og 
teknisk mærkning i alle materialer fra 
metal til selvklæbende folier. 
Materialevalget afhænger af den 
opgave der skal løses, og vil afhænge af 
kundens ønske til design, anvendelse 
og levetid.

The Why The How The What

Melsen thinking handler om, hvordan vi ønsker, at du som kunde skal 
opleve samarbejdet med os.

Vi drives af lysten til og ambitionen om at være det teknologihus, der gør jeres idéer 
til virkelighed.

Det gør vi ved at stille os til rådighed som sparringspartner, hvor nøgleordene vil være 
innovation, smidighed, tilpasning og fleksibilitet, og hvor sparringen vil fokusere på 
design, konstruktion, materialevalg og produktion.

Vi stiller vores viden og mangeårige erfaring om udformning, materialer, teknikker og 
produktionsmuligheder til rådighed for jer, og du kan involvere os i processen, som 
du ønsker det.

Det er det vi mener med: ”at hjælpe vores kunder med at få deres idéer gjort til 
virkelighed, samtidig med at det ser godt ud, er enkelt og klar til produktion”.



melsen tech. 
idé til virkelighed.

box building. 
Totalløsninger og ansvaret ét sted! Overskueligt 
indkøbsforløb og sammenhæng mellem teknik, 
funktion og design. 

membran switche og touch screens. 
Med indbyggede lysdioder og metaldomes 
efter kundeønske.

Her ses eksempler på idéer som er gjort til 
virkelighed, i samarbejde med vores kunder. 



metalbearbejdning og 3D vandskæring. 
Tyndpladebearbejdning, alu, revolverstans,

fræsning og laserskæring.

plast- og metalskilte, labels og transfers.
Tryk, præg, stans og klip.

overfladebehandling.
Vådlakering, EMC coating, silke- og tampontryk, metal 

og plast. Vi har specialiseret os i maling af plast.



fremtiden ligger i 
at kende fortiden.

Melsen Techs historie har sin begyndelse i 1973, hvor Melsen Tryk A/S blev 
grundlagt af Svend Melsen i en baggård i Absalonsgade, Aalborg. Fra start 
blev der fremstillet transfer og metalskilte.
 
Allerede i 1976 var produktionsarealet for småt, og Melsen Tryk bygger en ny fabrik 
på Lyngvej, og forretningen bliver udvidet med trykkeri, overfladebehandling, 
tyndpladebearbejdning, værktøjsfremstilling og membran switch. Godt to år senere 
er virksomhedens produktionsareal igen for småt, og forøges derfor. 
 
I 1985 bygger Melsen Tryk en ny fabrik med et produktionsareal på 5000 kvm på 
Dallvej 4 i Aalborg SV. Den nye fabrik modtager Betonelementforeningens pris for 
det smukkeste erhvervsbyggeri i Danmark, og tilmed Aalborg Kommunes pris, for det 
smukkeste erhvervsbyggeri i Aalborg. 
 
Sidenhen er fabrikken igen udvidet, arealet udgør nu 8500 kvm og fremstår i dag som 
en topmoderne fabrik, hvor fuldautomatiske og digitale processer er indført.
Virksomheden skiftede i 2012 navn til Melsen Tech og blev i 2016 solgt til nye ejere, 
som med respekt for fortiden, driver virksomheden ind i en ny æra.
 
Vi bringer altid husets kreativitet og innovative miljø i spil og har hver uge nye og 
gamle kunder i huset, for at udvikle eller optimere løsninger.



vi bringer husets
kreativitet i spil. 



kundens udfordring 
løser vi som vores egen.



Inmedico A/S fremstiller Oscilla-instrumenter til at 
diagnosticere høretab, hvortil Melsen Tech leverer 
kabinetter, der er udstanset og bukket i aluplade monteret 
med gevindstag. Valg af selvklæbende og fulddækkende 
plastfolie sikrer en høj finish og rengøringsvenlig overflade 
samt mulighed for maksimalt trykfelt og integreret klar 
rude. En unik løsning i samarbejde med kunden.

Epoke A/S udvikler og producerer maskiner til snerydning 
og glatførebekæmpelse verden over. Til firmaets nye 
EpoMaster-fjernbetjening med touchpanel har Melsen 
Tech været dybt involveret i design- og produktudvikling. 
Melsen Tech leverer en komplet løsning bestående af 
udfræsninger i plastdele, serigrafisk tryk, tastatur med 
baggrundsbelysning og touch, overfladebehandling 
med speciel soft-lak og til slut samlet og monteret på 
laserskåret bæreplade.

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S 
leverer avancerede teknologiske løsninger inden for lyd 
og vibration. Til virksomhedens Nexus-serie står Melsen 
Tech for indkøb af plastkomponenter og fremstilling af 
tastaturer. Forstærkerhuset er fremstillet i sprøjtestøbt 
plast med en kraftig EMC-coating indvendig. Logoet på 
den buede front er udført som tampontryk. 

Hydrema A/S har indført et nyt betjeningsdesign med 
touch key pad paneler til erstatning for analoge kontakter, 
til deres helt nye rendegravere og gravemaskiner.      
Disse nye paneler giver føreren en helt ny betjenings-
fornemmelse, og giver også kabinen et top moderne 
look. Melsen Tech leverer dette produkt til Hydrema A/S.



Melsen Tech A/S
Dallvej 4
DK 9200 Aalborg SV

Telefon +45 98 18 66 44
info@melsentech.com
www.melsentech.com


