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Хвилини життя
30 хвилин, 60, 90… скільки нам потрібно

аби врятувати себе під час пожежі? Багато
людей навіть не думають про це, заходячи в
торгівельний центр, кінотеатр, готель. Але
безпека сім’ї – чи не найважливіший важіль
нашого з вами життя?

Ми чи не єдина компанія, що може гаран%
тувати вам повну безпеку, і якби ви бачили
тести на вогнестійкість наших продуктів, ви
би змінили думку щодо якості безпеки. 

Холдинг Mercor
Холдингова компанія Mercor SA – найбіль%

ший виробник і постачальник комплексних
пасивних систем протипожежного захисту в

регіоні центрально%східної Європи. Досяг%
нувши лідерських позицій на польському,
чеському і словацькому ринках, холдинг
нестримно розвивається, швидко збільшу%
ючи свій авторитет на нових ринках.

Mercor спеціалізується на виробництві
наступного асортименту виробів :

% протипожежні перешкоди (двері, воро%
та, профільні перегородки);

% системи димовидалення, тепловідве%
дення і системи дахового додаткового ос%
вітлення (зенітні ліхтарі, світлові смуги);

% системи пожежної вентиляції;
% вогнезахисні покриття конструкцій.

Історія
Компанія заснована в 1988 році як сервіс%

не комерційне підприємство. Проте вже в
1993 році було прийнято рішення організу%
вати власну виробничу базу. Виробнича ді%
яльність Mercor розпочалася з випуску про%
типожежних дверей. У 1997 році перелік
продуктів був розширений за рахунок світ%
лових смуг і люків димовидалення, а в 2000
році був також освоєний випуск протипо%
жежних клапанів і воріт.

У червні 2000 року Mercor отримує серти%
фікат, що підтверджує безвідмовне функці%
онування системи управління якістю відпо%
відно до стандарту ISO 9002. У серпні 2003
року з успіхом закінчена сертифікаційна
процедура відповідно до нового стандарту
ISO 9001:2000.

У 2004 настав переломний етап в історії
розвитку підприємства: 

фірма була перетворена в акціонерне то%
вариство.

З цієї миті почалася історія злиття і погли%
нань: були придбані активи чеського під%
приємства Hasil, іспанської спілки Tecresa,
компанії BEM. У 2006 році були створені до%
чірні компанії в Румунії та Україні, а в 2007
відбувся дебют Mercor на фондовій біржі.

Склад холдингу
До складу холдингової компанії Mercor

входять: АТ «Mercor» (материнська компа%
нія), ТзОВ «Меркор Україна», ООО «Меркор
Пруф» (Росія), Mercor Fire Protection
Systems S.R.L. (Румунія) а також Hasil a.s
(Чехія), Hasil s.r.o. (Словаччина) і HPSE s.r.o.
(Чехія) Tecresa Proteccion Pasiva (Іспанія),
BEM (Польща).

Група "Mercor" має в розпорядженні влас%
ні виробничі підприємства, а також добре
розвинену мережу продажу в країнах регіо%
ну Центральної Європи. Нині до складу Гру%
пи Mercor входять 6 виробничих підпри%
ємств в чотирьох країнах. Кожне підпри%
ємство спеціалізується на окремих видах
продукції:

Польща: Чеплєво (біля Гданьську) – ди%
мовидалення, вентиляція, Добжень Вельки
% металеві двері, ворота. Плоцьк – дерев'яні
двері, профільні двері і перегородки.

Чехія: Маріанске Гори (біля Острави) – де%
рев'яні двері.

Іспанія: Мадрид – вогнезахист конструк%
цій, димовидалення.

Pocія: Tyлa – металеві двері, димовида%
лення.

Нагороди та відзнаки
Упродовж 20 років своєї діяльності фір%

ма Mercor отримала багато нагород і від%
знак. Асоціації, членом яких є фірма Mer%
cor, багаторазово нагороджували компа%
нію дипломами за значний внесок у розви%
ток галузі пасивного протипожежного 
захисту.

Економічна і галузева преса постійно зга%
дує Mercor як інноваційну, ефективну, ди%
намічну компанію. Відвідувачі, учасники і
організатори виставкових заходів незмінно
високо оцінюють експозиції Mercor на най%
більших галузевих виставках.

Постійно нагороджуються також вироби
фірми Mercor, які представляються на вис%
тавках. Одним з яскравих прикладів цього є
титул "найцікавіший виріб", неодноразово
присвоєний виробам Mercor під час євро%
пейського Форуму Вентиляції.

«Меркор Україна»
Єдиним ексклюзивним представником

продукції Mercor в Україні є ТзОВ «Меркор
Україна». Засноване 6 років тому, наше
підприємство пропонує комплексні рішен%
ня систем пасивного протипожежного за%
хисту всієї групи заводів%виробників 
Mercor.

Серед продуктів, що успішно пройшли
процес обов’язкової сертифікації в Україні,
відмітимо протипожежні металеві двері Al%
pe, розсувні та розпашні ворота TLB i Al%
peW, дерев’яні протипожежні двері Drew,
дерев’яні протипожежні акустичні двері
Drew Akustik, люки димовидалення Prolight,

вогнезахисну речовину для металоконс%
трукцій Tecwool.

У розпорядженні “Меркор Україна» є лі%
цензований проектний підрозділ, який  в
стані забезпечити якісний консалтинг ще на
етапі проектування будівлі.

Протипожежні двері
Alpe – протипожежні металеві двері Mer%

cor є одним з основних продуктів, відомих
на українському ринку. 

Широкий діапазон типорозмірів, велика
гамма фурнітури, можливість виконання у
будь%який колір згідно палітри RAL, різно%
манітне зашклення  – все це дає нам мож%
ливість максимально задовольнити потре%
бу найвибагливішого замовника.

А сертифіковані протипожежні вентиля%
ційні решітки, за нашою інформацією, є
виключно у портфелі пропозицій «Мерко%
ра» на українському ринку.

Металеві протипожежні ворота
Розпашні (AlpeW) та відкатні (TLB) ворота

від Mercor – це поєднання європейської
якості та зваженої ціни.

Крупні виробничі підприємства практично
з усіх галузей економіки, логістичні ком%
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плекси – далеко не весь перелік спожива%
чів даного типу продукції. Адже пожежна
безпека процесів виробництва та складу%
вання – ось за який сегмент відповідає
«Меркор» разом зі своїми замовниками.

Окремо відзначимо такий сектор засто%
сування воріт як аеропорти, вокзали, тор%
гівельно%розважальні комплекси, де без%
пека великої кількості людей – це найваж%
ливіше завдання замовника, генпідрядни%
ка та «Меркору».

Ексклюзивні протипожежні 
дерев’яні двері 

Готелі – це окремий сектор для нашої
продукції. Якість дверної коробки, шпоно%
ваного полотна (більше 100 типів), над%
широке різномаїття фурнітури від провід%
них європейських постачальників високо
оцінюється нашими замовниками.

Межа вогнестійкості дерев’яних дверей
– до 60 хв. Разом із вимогами до вогнес%
тійкості, «Меркор» також приділяє особ%
ливу увагу звукоізляції виробів. Готелі та
кінотеатри, бізнес%центри  та ТРЦ потре%
бують високої якості виконання, перевіре%
ну безпеку і довгу експлуатацію – саме те,
що ми пропонуємо.

У 2011 році «Меркор Україна» успішно
провела лабораторні випробування та сер%
тифікацію іспанської вогнезахисної штука%
турки Tecwool F для металоконструкцій.

Вогнезахисна суміш Tecwool F успішно і
конкурентно зарекомендувала себе на сот%
нях проектів в Європі та Азії, а також вже на

кількох проектах в Україні. Забезпечувана
вогнестійкість згідно сертифікату УкрСепро
– 210 хв. Суміші Tecresa використані в Євро%
пі та Азії при будівництві стадіонів, тунелів,
готелів, бізнес%центрів, кінотеатрів, гіпер%
маркетів тощо.

Системи димовидалення
Ми раді повідомити, що починаючи з бе%

резня 2012 р. «Меркор Україна» є також
ексклюзивним постачальником систем ди%

мовидалення Mercor –  зенітні ліхтарі, люки
димовидалення, світлові смуги.

Системи димовидалення Mercor зареко%
мендували себе на українському ринку ще
раніше, розповсюджуючись через дистри%
буторські компанії та прямі продажі. Вони

встановлені на потужних логістичних цен%
трах, заводах і фабриках, супер% і гіпермар%
кетах, навчальних закладах.

Ми продаємо безпеку
Цей слоган недарма зазначено серед

стратегічних завдань та місії  групи Mercor.
Ми постійно подорожуємо (аеропорти та
вокзали), ми ходимо в торгові центри та кі%
нотеатри, ми зупиняємось в готелях, відві%
дуємо концерти та спортивні змагання…

Якість нашої з Вами безпеки – давайте ра%
зом подумаємо про це.

Лепех Л. Я.,
Директор ТзОВ «МЕРКОР Україна»

Детальніше про наші продукти та досяг%
нення читайте на сайті: www.mercor.com.ua,
а також дізнавайтесь у наших фахівців у
львівському та київському офісах (Ліцензія
№ 593401, видана Державною інспекцією
Техногенної безпеки України, 19.04.2012). 
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