Безпека і естетика виконання - це дві категорії,
які найбільш вдало характеризують протипожежні
двері нашого виробництва.
Навіть при реалізації дуже складних проектів
Ви можете звернутися до нас – ми запропонуємо
широкий вибір металевих, дерев’яних, а також
алюмінієвих виробів.
Сучасне, просте на вигляд дверне полотно і коробка,
або стилізовані деталі, майстерно виконані
з турботою про кожен історичний нюанс; вироби,
що використовуються суто в технічних приміщеннях,
або двері високого класу для історичних
об’єктів – у всіх цих випадках йдеться про двері,
що повністю пристосовані до потреб клієнта
і відповідають специфіці приміщення.
Якість використовуваних матеріалів, майстерне
виконання, дизайн – завдяки цьому вироби,
представлені компанією MERCOR, створюють
безпечні умови для людей, гармонійно вписуються
в архітектурну структуру будь-яких будинків.

Всі типи протипожежних виробів виготовляємо
на індивідуальні замовлення.

Згідно з вимогами клієнта можемо змонтувати обраний
варіант додаткового оздоблення і поверхні дверей
при одночасному збереженні вимог, визначених
у технічних умовах.

1. Дерев’яні двері типу mcr Drew Plus

Працюючи в галузі протипожежної безпеки з 1988 р.,
ми звернули увагу на особливий попит на протипожежні
двері високої якості і естетичні у виконанні. Оскільки завжди
прагнемо йти назустріч очікуванням клієнтів, запровадили
виробництво дерев’яних дверей, що повністю задовільняють
зазначеним вимогам. Вироби високої якості отримуємо завдяки
застосуванню плит з однорідною структурою. Серцевина
дверного полотна виготовлена з суцільної клеєної деревини.

2. Дерев’яні двері типу mcr Drew Akustik

На особливу увагу заслуговують дерев’яні двері типу
mcr Drew Akustik із підвищеною звукоізоляцією. Ці двері
повністю відповідають вимогам, що висуваються до столярних
виробів в готельних та офісних приміщеннях найвищого класу.
На Ваше бажання виконаємо будь-які остаточну обробку
і оздоблення.

3. Двері і перегородки профільні mcr Profile i Profile Iso
Конструкція дверей складається з відповідним чином обрізаних
та зварених між собою металевих профілів. Такий спосіб
виробництва дозволяє отримувати довільні розміри
і використовувати різні способи поділу скляної поверхні:
горизонтальні, вертикальні, навскіс. Фарбування здійснюється
порошковим способом в широкій гамі кольорів.
На базі цієї ж технології можемо запропонувати виконання
вогнестійких перегородок довільної ширини та висоти, а також
вогнетривких дахових вікон.
Ідучи назустріч потребам наших клієнтів, нещодавно
ми збагатили наш асортимент перегородками, виконаними
з алюмінієвих профілів, що дозволяє використовувати в будинку
однакові системи для дверей і протипожежних перегородок.

4. Перегородки суцільні mcr Glass

Ми виготовляємо суцільні протипожежні перегородки, завдяки
яким можна створити великі засклені поверхні, не поділяючи
їх конструкційними елементами. Стики наповнюється
вогнетривким силіконом. Додатково можна його замаскувати
дерев’яними, штучними, залізними або алюмінієвими
профілями.

5. Металеві двері типу mcr Alpe

Технологія, за якою ми виготовляємо металеві двері, полягає
у з’єднанні країв двох штампованих листів методом затискання.
Дверне полотно містить відповідний наповнювач. Завдяки
цьому двері мають високу антикорозійну захищеність та
ідеальну поверхню полотна. З огляду на велику різноманітність
застосування протипожежних металевих дверей - від об’єктів
громадського призначення до складських та промислових
приміщень - пропонуємо багато варіантів виконання
та широкий вибір додаткового обладнання.

6. Протипожежні ролозавіси mcr Profire

Протипожежні завіси служать для закриття отворів
у конструкціях з цегли або бетону. Цей тип перегородок
виготовляється із застосуванням спеціальної жаротривкої
тканини, що намотана на вал в нормальному положенні
і опускається за допомогою електродвигунів під час пожежі.
Завіси не потребують великої поверхні для монтажу.
Вони змотані і сховані у компактному естетично виконаному
корпусі, не вимагають додаткового місця для зберігання.

7. Розсувні металеві ворота mcr SanCo

Пропоновані компанією Mercor протипожежні ворота
виготовляються за сучасними технологіями італійської фірми
SanCo. Їх характерною рисою є велика механічна міцність,
а також стійкість до впливу хімічних чинників.

8. Роловорота mcr Rollfire

Протипожежні вироби цього типу застосовують у відкритій
позиції. Вони сконструйовані таким чином, щоб не вимагати
великої поверхні для встановлення. Два броньовані щити
воріт, виготовленні з оцинкованих металевих панелей, вкритих
керамічними пластинами, і розташовані на валі, корпус якого
може фарбуватися так само, як і стіни будинку,
або в будь-який інший колір. Роловорота мають власну
систему керування замиканням і відкриттям.

Для підтвердження якості виробу на кожних
дверях міститься табличка з інформацією про клас
вогнестійкості, номери технічних випробувань
і сертифіката, рік випуску, номер виробу,
а також назва виробника.

Вироби
фірми Mercor
мають відповідні
документи,
які дозволяють
їх використання
у будівництві.

Сертифікат
ISO 9001:2000
підтверджує,
що в нашій
фірмі добре
налагоджена
система
контролю
за якістю.

Наші вироби успішно пройшли ряд
тестувань в багатьох європейських
дослідних центрах, у т. ч. і в Україні.
Додатковим плюсом фірми Mercor
є власна лабораторія в структурі
підприємства, завдяки якій можна
систематично проводити дослідні
роботи щодо вдосконалення та
підвищення якості виробів.

Полотно дверей типу mcr Drew Plus по всій поверхні
має однорідну структуру. Центральна частина
полотна виконана з суцільного соснового дерева
і обкладена з двох сторін плитою MDF або ДСП.

В деяких випадках конструкційні умови стіни
або розміщення дверного отвору вимагають
застосування звуженого типу дверної коробки.
Деколи таке рішення продиктоване лише
естетичними мотивами. Щоб надати клієнтам
можливість вибору, пропонуємо три типи
коробок: внутрішню (як стандартне рішення),
кутову та двосторонню.

Протипожежні дерев’яні двері

mcr Drew Plus

Вогнестійкість EI 30 i EI 60.
l Звукоізоляція до 33 дБ.
Заповнені або засклені вогнетривким склом.
l Одне або два полотна.
l З дерев’яною або металевою коробкою.
l Клеєні, ламіновані або пофарбовані
у будь-який колір з гами
кольорів RAL.
l

l

Для покращення
естетичного вигляду
в місцях стику коробки
і стіни використовуємо
лиштву таку саму,
як і поверхня полотна
дверей.

Ми дбаємо, щоб вентиляційни
решітки mcr Isotrans, призначені
для монтування у дерев’яних
дверях, гармонійно поєднувалися
з дверним полотном.

У дверях нашого
виробництва можна
використовувати
автоматичний рухомий
ущільнювач порогів.
Це підвищує
димонепроникність
дверей (клас S 60),
а також звукоізоляцію
виробу.

Розміри та форми заскленої поверхні в дверях
типу mcr Drew Plus виконуємо за індивідуальними
потребами клієнтів.
Особливої уваги заслуговують засклені поверхні
дверей, а також вогнестійкі перегородки на основі
дерев’яних профілів.

Знаючи, наскільки важливою є проблема зменшення
шуму в готелях, кіно-, театральних, концертних залах
або офісних приміщеннях найвищого класу,
фірма Mercor розробила спеціальну лінію дверей
під назвою mcr Drew Akustik, конструкція яких,
крім вогнестійкості EI 30, забезпечує також
звукоізоляцію навіть до 43 дБ.

Беручи до уваги додаткові
функції, які виконують
протипожежні двері,
ми можемо обладнати
їх замками різного типу,
наприклад замком
«антипанічний»,
електроригелем, замком
на магнітну картку.

Якщо двері застосовуються як евакуаційні,
для збільшення безпеки традиційну клямку
найкраще замінити ручкою «антипаніка».

Протипожежні дерев’яні двері

mcr Drew Akustik
l Вогнестійкість EI 30.
Звукоізоляція до 43 дБ.
З дерев’яною або металевою коробкою.
l Клеєні, ламіновані або пофарбовані
у будь-який колір з гами
кольорів RAL.
l

l

Беззаперечний факт, що наші вироби можуть повністю
задовільнити вимоги, які висуваються до елементів
внутрішнього інтер’єра у приміщеннях, і знайшли
визнання в очах власників багатьох престижних готелів.

Колекція дерев’яних дверей, представлена
під назвою mcr Design - це досконалий аргумент
на захист твердження, що приорітетом
протипожежних виробів Mercor
є не тільки функціональність, а й якість
та дизайн найвищого гатунку.

Протипожежні дерев’яні двері

mcr Design

l Вогнестійкість EI 60.
Звукоізоляція до 43 дБ.
l Цілісне або засклене полотно.
l Висока витривалість в умовах
інтенсивної експлуатації.
l Проект колекції Agata Semka.
Ручки італійської фірми Ghidini,
а також клямки Mercor.
l

l

Маємо надію, що наші можливості, втілені у виробах,
заохотять архітекторів до проектування і пропозиції
замовникам дверей індивідуального характеру.
З радістю візьмемося за їх виконання.

Протипожежні профільні двері і перегородки
виготовляються за індивідуальним замовленням.
Виконуємо їх за бажанням клієнта – довільного
розміру, різних варіантів оздоблення,
з використанням широкого спектра обладнання.

Новинкою в нашій пропозиції є вироби, виконані
на основі алюмінієвих профілів. Їх застосування
сприяє створенню цілісної системи протипожежних
дверей і перегородок будинку.

На особливу увагу
заслуговують
протипожежні суцільні
перегородки mcr Glass.
В металевій рамі
розміщуються скляні
блоки, стики між
ними заповнюються
вогнестійким силіконом,
що створює враження
цілісної поверхні.

Протипожежні профільні двері і перегородки знаходять
широке застосування, передусім в об’єктах з високими
вимогами до внутрішнього оздоблення, таких як банки,
офіси і торгівельно-розважальні центри, а також
у лікарнях і супермаркетах.

Протипожежні профільні
двері і перегородки
типу
l

типу

mcr Profile

Вогнестійкість E 60 E 30, E 60, E 120.
l Щільність димозахисту S 60.

mcr Profile ISO
l

Вогнестійкість E 60 E 30, E 60, E 120.
l Щільність димозахисту S 60.

l Засклені вогнестійким склом або
з вмонтованою непрозорою панеллю.
l Конструкція виконана з металевих
профілів з можливістю
використання нержавіючої сталі.
l Порошкове фарбування
у будь-який колір
з гами кольорів RAL.

Вироби цього типу можуть розроблятися
дизайнером на ваше замовлення. Можна надати
їм індивідуальний вигляд через застосування різного
типу оздоблення, а також поділів, отриманих
за допомогою прожилок горизонтальних,
вертикальних чи навскіс.

На особливу увагу
заслуговують великогабаритні
металеві двері типу mcr Alpe W.

Протипожежні металеві двері
типу

Вогнестійкість EI 30, EI 60, EI 120.
l Цілісні або засклені.
l Одне або два полотна.
Виконані з оцинкованих листів, пофарбованих
у будь-який колір гами кольорів RAL.
l Стандартно захищені плівкою, що оберігає
від механічних пошкоджень під час
транспортування і монтажу.
l

l

mcr Alpe

Протипожежні металеві двері
типу mcr Alpe у стандартному варіанті
виконані в кольорі RAL 7035. Але на вимогу
клієнта двері можуть бути пофарбовані
у будь-який колір з гами кольорів RAL.

Усі протипожежні металеві двері типу mcr Alpe
мають стандартно вмонтований механізм
самозакривання, який при типових розмірах
дверного полотна може виконувати
функцію самозамикача.

В деяких випадках конструкційні умови
стіни або розташування дверного отвору пов’язані
з необхідністю застосування звуженого типу коробки.
Деколи таке рішення продиктоване лише естетичними
міркуваннями. Щоб надати клієнтам можливість
вибору, пропонуємо три типи коробок: кутову
(стандартне рішення), внутрішню і двосторонню.

Завіси, як і протипожежні ворота,
виготовляємо за конкретними розмірами
згідно з вимогами клієнта.
Завіси mcr Profire виготовляються з застосуванням
спеціальної жаротривкої тканини, що намотана на вал
в нормальному положенні і опускається за допомогою
електродвигунів під час пожежі.
Завіси не потребують великої поверхні для монтажу.
Вони змотані і сховані у компактному естетично
виконаному корпусі, не вимагають додаткового
місця для зберігання.

В нормальному положенні двері завжди відкриті.
Закриваються лише на час пожежі за допомогою противаг.
У відкритому положенні двері утримує електромагнітний
замок, підключений до протипожежної системи.

Ворота mcr SanCo
використовуються
переважно в торгових
центрах, багаторівневих
гаражах, складських
приміщеннях
і на промислових
об’єктах.

Роловорота mcr Rollfire за своїми конструкційними
особливостями не вимагають великої площі для монтажу.
Вони складаються зі щитів, виготовлених з металевих
оцинкованих пластин, вкритих керамічними пластинами.
Розміщені на валі, корпус якого може бути пофарбований
у колір стіни будинку або в інший довільний колір. Ворота
в нормальних умовах знаходяться у відкритому положенні,
закриваються автоматично під час пожежі. Контроль над
відкриванням та закриванням забезпечує пульт управління.

На шляхах евакуації
можуть використовуватися
металеві протипожежні двері,
у разі потреби обладнані
ручками «антипаніка».

Протипожежні завіси і ворота

mcr Profire

завіси

l

ворота

Вогнестійкість E 120/EW 30.

mcr SanCo
l

ворота

Вогнестійкість EI 90.

mcr Rollfire
l

Вогнестійкість EI 60.

KLS 006

KLS 003

На особливу увагу
заслуговують дверні
ручки, що є довершеним
доповненням полотен
як дерев’яних дверей,
так і металевих. Вони
виготовлені з нержавіючої
сталі, високого гатунку,
стійкі до інтенсивної
експлуатації.

KLS 004

З огляду на широкий
спектр застосування наших
протипожежних виробів
(від вишуканих внутрішніх
інтер’єрів об’єктів громадського
призначення, до промислових
та складських приміщень),
пропонуємо різноманітні
модифікації та багатий вибір
додаткового обладнання.

Пропонуємо електроригелі,
доводчики, вентиляційні
решітки, автоматичні
блокуючі пристрої,
а також різні за
функціональністю
і зовнішнім виглядом
замки та ручки.

KLS 050

KLS 002

KLS 001

KLS 089

Доповненням нашої пропозиції є елементи системи керування
дверима, які використовуються в об’єктах громадського
призначення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ПОЛЬЩІ,
ВАРШАВА

БІРЖЕВИЙ ЦЕНТР,
ВАРШАВА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУР,
ВАРШАВА

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА,
ВАРШАВА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ГДАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ГДАНСЬК

ПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ,
ВАРШАВА

ЦЕНТР ІНФОРМАТИКИ ГІРНИЧОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ «COIG», КАТОВІЦЕ

МЕРІЯ,
ДОМБРОВА ГУРНІЧА

КІНОЦЕНТР «KREWETKA»,
ГДАНСЬК

«МУЛЬТКІНО»,
ВАРШАВА

«РЕЗИДЕНТ-ЦЕНТР»,
СОПОТ

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «МАНХЕТТЕН»,
ГДАНСЬК

«CARREFOUR WILENSKA»,
ВАРШАВА

«CARREFOUR»,
ГДАНСЬК

«BOSCH SIEMENS»,
ЛОДЗЬ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ГУРТОВИЙ СКЛАД
«PGF», ЛОДЗЬ

ГОТЕЛЬ «MONOPOL»,
КАТОВІЦЕ

ГОТЕЛЬ «HYATT»,
ВАРШАВА

«HОLIDAY INN»,
КРАКІВ

ГОТЕЛЬ «WESTIN»,
ВАРШАВА

АКВАПАРК,
СОПОТ

АКВАПАРК «NEMO»,
ДОМБРОВА ГУРНІЧА

ФІЛАРМОНІЯ,
ЛОДЗЬ

КОРОЛІВСЬКИЙ ЗАМОК,
ВАРШАВА
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