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Prezentacja firmowa

W 2001 roku firma SECURA po czy a si

z w osk  firm  AQUA, producentem obu-

dów, wk adów, filtrów samoczyszcz cych, 

pomp dozuj cych i innych akcesoriów fil-

tracyjnych. Wyroby firmy AQUA s  znane 

na rynku polskim od wielu lat ze swojej wy-

sokiej jako ci i niezawodno ci dzia ania.  

Zautomatyzowany proces produkcyj-

ny, wykwalifikowani pracownicy oraz naj-

wy szej jako ci surowce, dostarczane od 

wielu lat przez tych samych producentów, 

gwarantuj  najwy sz  jako  oraz powta-

rzalno  parametrów kolejnych partii wyro-

bów. Mamy w asne laboratorium kontroli ja-

ko ci (zarówno w Polsce, jak i we W oszech), 

w którym na bie co badana jest jako  wy-

robów. Wyniki bada  przeprowadzonych 

w naszym laboratorium potwierdzamy okre-

sowo badaniami wykonywanymi w COBR 

INSTAL oraz w Wojskowym Instytucie 

Chemii i Radiometrii. Produkowane przez 

nas wyroby stosowane s  m.in. przez zak a-

dy farmaceutyczne, kosmetyczne, producen-

tów wód mineralnych, soków i napojów.

W swojej ofercie handlowej mamy rów-

nie  wyroby firmy Eaton Filtration, któ-

r  reprezentujemy na terenie kraju. S  to: 

stalowe obudowy filtracyjne, worki oraz 

obudowy do filtrów workowych. 

Oprócz dzia alno ci produkcyjnej i han-

dlowej wiadczymy us ugi w zakresie do-

radztwa technicznego i realizacji projektów 

zwi zanych z uzdatnianiem wody i oczysz-

czaniem cieczy zarówno na potrzeby miesz-

ka , domków jednorodzinnych, jak i na po-

trzeby zak adów przemys owych.

Potwierdzeniem wysokiej jako ci pro-

dukowanych przez nas wyrobów jest rów-

nie  ich eksport do Niemiec, Francji, W och, 

Australii, USA oraz Brazylii. Ponad 50% na-

szej produkcji przeznaczone jest na rynki 

zagraniczne. 

Systemy uzdatniania wody
SECURA B.C. istnieje 

od 1984 roku i jest 

uznanym producentem 

filtrów i materia ów 

filtracyjnych do oczy-

szczenia cieczy z za-

wiesin oraz rodków 

ochrony osobistej BHP.

 Obudowy na du e przep ywy  Obudowy filtracyjne  Filtry samop ucz ce Pompy dozuj ce
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