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„MERCOR” S.A., wiodąca spółka z Grupy MERCOR, należąca do grona liderów europejskiego
rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozszerzyła ofertę w segmencie oddymiania
grawitacyjnego o rodzinę innowacyjnych klap oddymiających mcr ULTRA THERM.

  

  

  

Produkt spełniający obecne oraz przyszłe wymogi termiczne (przenikanie ciepła) jest
dostosowany do warunków technicznych zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Do
najważniejszych dodatkowych przewag konkurencyjnych należą wysoka estetyka (uzyskana
m.in. dzięki nowoczesnej technologii i materiałom w spójnej kolorystyce) oraz funkcjonalność –
dzięki budowie modułowej możliwe jest wiele zastosowań i wariantów wykonania.
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Produkty mcr ULTRA THERM mogą być szeroko wykorzystywane zarówno w obiektach
przemysłowych, magazynowych, handlowych czy logistycznych, jak i w budynkach
użyteczności publicznej i mieszkalnych pełniąc funkcję klapy dymowej, klapy wentylacyjnej,
wyłazów dachowych czy świetlików.
Unikalne parametry termiczne umożliwiają zastosowanie klap nawet w miejscach o
szczególnych wymaganiach, takich jak np. chłodnie i mroźnie, coraz częściej lokowane w
dużych centrach logistycznych.
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    Produkty mcr ULTRA THERM zostały zaprojektowane z udziałem najlepszym europejskichspecjalistów z branży i przebadane w renomowanych instytutach, uzyskując dokumentydopuszczające. Parametry produktów, dotyczące izolacyjności cieplnej, czyli współczynnikprzenikania ciepła U na poziomie 0,8 W/m² K, wykraczają poza obecnie obowiązujące w Polscewymagania przepisów i standardy; już na tym etapie spełniają przyszłe wymogi (które będąobowiązywać od 2021 roku). Wykorzystanie w mcr ULTRA THERM konstrukcje pozbawionemostków termicznych gwarantują oszczędność energii, lepszą izolacyjność, korzystniejszyprzebieg izoterm.  Funkcjonalność i wariantowość wykonania produktów mcr ULTRA THERM zapewniona jestdzięki szerokiej gamie wypełnień skrzydła oraz typów sterowania, gwarantującychróżnorodność funkcji, jakie klapa może pełnić. Przyjęta forma umożliwia dopasowanie doindywidualnych potrzeb projektantów i użytkowników.  Prace rozwojowe nad klapami oddymiającymi mcr ULTRA THERM, produkowanymi w nowymzakładzie w Gdańsku, zostały dofinansowane środkami z NCBiR (Narodowe Centrum Badań iRozwoju) w ramach wieloletniego projektu inwestycyjnego mającego na celu dalszy wzrost skalidziałalności Grupy.    Główne zalety produktów mcr ULTRA THERM:        -  Spełniane obecnych i przyszłych wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej (U=0,8W/m² K);       -  Funkcjonalność: zastosowanie jako klapy oddymiające, klapy wentylacyjne, wyłazydachowe, świetliki;       -  Wysoka jakość wykonania, wytrzymałość (dzięki innowacyjnemu kształtowi komórpodstawy) i szczelność (wielopoziomowy system uszczelek i zamków);       -  Forma umożliwiająca personalizację produktów;      -  Wysoka estetyka, nowoczesny wygląd, subtelna, jednolita kolorystyka.      www.mercor.com.pl    
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