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Komunikat prasowy 

Gdańsk, 22 lipca 2014 r. 

 

MERCOR UZYSKAŁ PATENT POLSKIEGO URZ ĘDU PATENTOWEGO  

NA WENTYLATOR MCR MONSUN 

 

Mercor SA, spółka z Grupy Mercor, jednego z liderów  europejskiego rynku w bran ży 

systemów biernych zabezpiecze ń przeciwpo żarowych, uzyskała patent nr 216872  

na wentylator osiowy oddymiaj ący typu mcr Monsun. Patent stanowi potwierdzenie 

innowacyjno ści produktowej, która jest jedn ą z kluczowych przewag konkurencyjnych 

firmy Mercor.   

 

Wentylator osiowy mcr Monsun  jest przeznaczony do usuwania gorącego powietrza, dymu  

i spalin powstających w pomieszczeniach podczas pożaru. Urządzenie ułatwia ewakuację 

ludzi oraz sprawne prowadzenie akcji gaśniczej przez Straż Pożarną, chroni konstrukcję 

budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, a także zapobiega 

rozprzestrzenianiu się pożaru do sąsiednich stref pożarowych.  

 

Wentylatory mcr Monsun  mogą pracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. 

Jako urządzenia oddymiające, które mogą być także stosowane do wentylacji bytowej oraz 

przemysłowej – jako wentylatory wyciągowe lub nawiewne – znajdują zastosowanie m.in.  

w biurowcach, hotelach, galeriach handlowych, garażach podziemnych czy halach 

przemysłowych. 

 

Wentylatory osiowe mcr Monsun  wchodzą w skład kompleksowych rozwiązań 

proponowanych przez firmę Mercor w zakresie wentylacji pożarowej, takich jak: 

nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu klatek schodowych mcr EXi  oraz  

system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-FLO . 

 

Uzyskanie ochrony patentowej dla wentylatorów mcr Monsun to dla nas ukoronowanie pracy 

nad rozwojem tego unikalnego produktu, opracowanego przez zespół R&D Działu Wentylacji 

Mercor SA. Dzięki odpowiedniej konstrukcji opatentowanego wynalazku istnieje m.in. 

możliwość dopasowania charakterystyki wentylatora do charakterystyki oporów instalacji. 

Wentylatory mcr Monsun znalazły już zastosowanie m.in. w Galerii Rzeszów, w Centrum 

logistyczno-dystrybucyjnym LPP w Pruszczu Gdańskim czy w Centrum Informacji Medycznej 



 

2 

 

we Wrocławiu – mówi Tomasz Kamiński, dyrektor pionu wentylacji pożarowej i zabezpieczeń 

konstrukcji budowlanych Mercor SA. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Aleksandra Gierjatowicz, Mercor 

Tel. 58 341 42 45 wew. 140, 609 462 186   

e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl 

            

Beata Cioczek, M+G 

Tel. (22) 416 01 02, 508 385 432 

e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl 

 

Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce 
podmiotów działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy 
grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę 
firmy składają się: systemy wentylacji pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 
budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych. Imponującą listę 
realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 
Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum 
Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady 
Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen Płock, Canal Plus 
Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank Czeski, 
hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, 
Tesco, a na rynku hiszpańskim do klientów spółki Tecresa  zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-
Cola, Whirpool, Flex, Sanitas, Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane 
na GPW.  
 

 Dodatkowe informacje dostępne także na www.mercor.com.pl 


