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W 2001 roku firma SECURA połączyła

się z włoską firmą AQUA, producentem

obudów, wkładów, filtrów samoczyszczą-

cych, pomp dozujących i innych akceso-

riów filtracyjnych. Wyroby firmy AQUA

są znane na rynku polskim od wielu lat ze

swojej wysokiej jakości i niezawodności

działania. 

Zautomatyzowany proces produkcyjny,

wykwalifikowani pracownicy oraz naj-

wyższej jakości surowce, dostarczane od

wielu lat przez tych samych producen-

tów, gwarantują najwyższą jakość oraz

powtarzalność parametrów kolejnych

partii wyrobów. Mamy własne laborato-

rium kontroli jakości (zarówno w Pol-

sce jak i we Włoszech), w którym na

bieżąco badana jest jakość wyrobów.

Wyniki badań przeprowadzonych w na-

szym laboratorium potwierdzamy okre-

sowo badaniami wykonywanymi

w COBR INSTAL oraz Wojskowym In-

stytucie Chemii i Radiometrii. Produ-

kowane przez nas wyroby stosowane są

m.in. przez zakłady farmaceutyczne,

kosmetyczne, producentów wód mine-

ralnych, soków i napojów.

W swojej ofercie handlowej posiadamy

również wyroby firmy Eaton Filtration,

którą reprezentujemy na terenie kraju. 

Są to: stalowe obudowy filtracyjne, wor-

ki oraz obudowy do filtrów workowych. 

Oprócz działalności produkcyjnej

i handlowej świadczymy usługi w za-

kresie doradztwa technicznego i realiza-

cji projektów związanych z uzdatnia-

niem wody i oczyszczaniem cieczy za-

równo na potrzeby mieszkań, domków

jednorodzinnych jak i na potrzeby za-

kładów przemysłowych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości pro-

dukowanych przez nas wyrobów jest

również ich eksport do Niemiec, Fran-

cji, Włoch, Australii, USA oraz Brazy-

lii. Ponad 50% naszej produkcji prze-

znaczone jest na rynki zagraniczne. 
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PREZENTACJA

Obudowy na duże przepływy Obudowy filtracyjne Pompy dozujące Filtry samopłuczące

Systemy uzdatniania wody

SECURA B.C. istnieje 

od 1984 roku i jest uznanym 

producentem filtrów i materiałów

filtracyjnych do oczyszczenia 

cieczy z zawiesin oraz środków

ochrony osobistej BHP.
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