
Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2015 121

Zautomatyzowane procesy produkcyjne, wy-
kwalifikowani pracownicy oraz najwy szej 
jako ci surowce gwarantuj  najwy sz  ja-
ko  oraz powtarzalno  parametrów wyro-
bów SECURY B.C. Firma posiada w asne la-
boratorium badawcze, w którym prowadzone 
s  prace nad nowymi wyrobami oraz badana 
jest jako  bie cej produkcji. 

Produkowane przez nas filtry stosowane s
m.in. przez zak ady farmaceutyczne, kosme-
tyczne, producentów wód mineralnych, so-
ków i napojów itp. Potwierdzeniem wysokiej 
jako ci produkowanych przez nas wyrobów 
jest równie  ich eksport do Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Francji, W och, USA, Nowej Zelandii. 
Ponad 50% naszej produkcji przeznaczone jest 
na rynki zagraniczne. 

W 2001 roku firma SECURA po czy a si
z w osk  firm  AQUA, producentem obudów, 
wk adów, filtrów samoczyszcz cych, pomp do-
zuj cych, systemów basenowych i innych ak-
cesorii filtracyjnych. Wyroby firmy AQUA s
znane na rynku polskim od wielu lat ze swojej 
wysokiej jako ci i niezawodno ci dzia ania.

W swojej ofercie handlowej posiadamy rów-
nie  wyroby firmy Eaton Filtration (stalowe 
obudowy filtracyjne, worki oraz obudowy do 
filtrów workowych), oraz Graver Technologies 
(filtry membranowe).

Oprócz dzia alno ci produkcyjnej i handlo-
wej wiadczymy us ugi w zakresie doradztwa 
technicznego i realizacji projektów zwi za-
nych z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem 
ci czy zarówno na potrzeby mieszka , dom-
ków jednorodzinnych jak i na potrzeby zak a-
dów przemys owych.

Systemy uzdatniania wody
SECURA B.C. istnieje od 1984 roku i jest 
uznanym producentem filtrów i materia ów 
filtracyjnych do oczyszczenia cieczy z za-
wiesin oraz producentem rodków ochrony 
indywidualnej BHP. Firma jest laureatem 
wielu presti owych nagród i tytu ów, m.in.: 
dwóch Medali Europejskich i Ambasadora 
Polskiej Gospodarki 2010.
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