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„Współpraca z potencjałem” to ha-
sło przewodnie, które promuje nowo-
czesną linię urządzeń MERCOR z za-
kresu automatyki pożarowej (centrale
i zasilacze). W ofercie są centrale zasi-
lające, centrale sterujące, zasilacze
do urządzeń pożarowych oraz centrale
wykrywania pożaru. Możliwe jest zasi-
lanie i sterowanie urządzeniami jedno-
fazowymi oraz trójfazowymi, a także
wykrywanie zjawisk pożarowych. Na
potrzeby danego obiektu MERCOR do-
starcza kompleksowy system wykrywa-
nia, sterowania i zasilania urządzeń po-
żarowych. Wszystkie jego elementy
mają stosowne dokumenty wymagane
na rynku.

Z kolei w pionie oddymiania grawi-
tacyjnego MERCOR w ostatnich latach
pojawiła się nowa linia ciepłych pro-
duktów. To efekt połączenia 30-letnie-
go doświadczenia firmy z najnowocze-
śniejszymi rozwiązaniami techno-

logicznymi. Obecnie MERCOR ma
w ofercie rodzinę klap oddymiających
mcr ULTRA THERM i okienny sys-
tem oddymiania mcr OSO THERM 75,
których parametry termiczne są znacz-
nie lepsze niż obowiązujące wymagania
(U = 0,8 W/m2K). Efektywność energe-
tyczna nowych produktów idzie w pa-
rze z funkcjonalnością i wariantowo-
ścią ich wykonania, niepodważalną ja-
kością oraz wysoką estetyką.

Również w zakresie zabezpieczeń
ogniochronnych konstrukcji MERCOR
prowadzi intensywne prace badawczo-

-rozwojowe, których efektem są nowe
produkty, czego przykładem mogą być
płyty ogniochronne mcr SILBOARD.
Ten innowacyjny produkt powstał we
współpracy z wybitnymi międzynaro-
dowymi specjalistami. Rozpoczęto kil-
ka lat temu od wybudowania demon-
stracyjnej linii produkcyjnej, korzysta-
jąc z dofinansowania unijnego. Obec-
nie MERCOR ma realne szanse zostać
europejskim dostawcą płyt ogniood-
pornych. W tym celu firma chce do-
kończyć rozpoczętą inwestycję doty-
czącą płyt mcr SILBOARD i przejść
od produkcji demonstracyjnej do ska-
li przemysłowej. Ułatwi to zakupio-
na w maju 2019 r. pełna linia techno-
logiczna. Rozwój sprzedaży płyt mcr
SILBOARD jest strategicznym kie-
runkiem rozwoju Grupy MERCOR.
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Grupa MERCOR wśród liderów rynku
biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

MERCOR S.A. wraz z ośmioma spółkami zależnymi tworzy grupę kapita-
łową będącą jednym z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych. Ma osiem zakładów produkcyjnych wyposażonych w no-
woczesne linie technologiczne. Zatrudnia ok. 750 pracowników. Produkty fir-
my są obecne w ponad 40 krajach świata.

MERCOR niezmiennie od 30 lat rozbudowuje strukturę organizacyjną,
wzbogaca ofertę i zdobywa nowe rynki zbytu.

MERCOR S.A.
tel 58/341-42-45

e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Centrale mcr OMEGA PRO
i mcr IXEGA PRO

Kanał oddymiający z płyty mcr SILBOARD

Okienny system oddymiania
mcr OSO THERM 75

Klapa oddymiająca mcr ULTRATHERM
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