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vijver troebel wordt?
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VIJVERMAGAZINE
Wie kiest voor een vijver in de tuin, wil daar graag
optimaal van genieten. Het is daarom belangrijk dat
een vijver op de juiste manier wordt aangelegd en
onderhouden.
Als technische groothandel in vijverartikelen levert
SIBO Fluidra producten voor een heldere, schone
en gezonde vijver. Ons assortiment bestaat onder
andere uit filtersystemen, pompen, UV-C units en
waterbehandelingsproducten. SIBO Fluidra werkt
met gerenommeerde merken als AquaForte, Microbe-Lift, Kusuri, Sander, Xclear, Blue Eco en Valterra.
In dit magazine stellen wij deze merken en hun
producten graag aan u voor.
Voor meer informatie over onze producten kunt
u terecht op onze website www.aqua-forte.com.
Voor meer informatie over dealerlocaties bij u in de
omgeving, kunt u contact met ons opnemen via
info@aqua-forte.com.
Wij helpen u graag genieten van uw vijver!

WWW.SIBO.NL
WWW.AQUA-FORTE.COM
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Alle in dit magazine gepubliceerde informatie is eigendom van SIBO Fluidra Netherlands B.V. Niets uit dit magazine mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of gebruikt voor andere doeleinden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in dit magazine geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen uit dit magazine
geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer.

AQUAFORTE is het eigen merk
van SIBO Fluidra, dat staat voor
betrouwbare, professionele
producten voor de aanleg en
onderhoud van uw vijver. Door
continu op zoek te zijn naar
innovaties in de vijvermarkt en
zelf producten te ontwikkelen,
kan AquaForte een hoogwaardige
productenlijn garanderen met als
resultaat een goede kwaliteit van
uw vijverwater.

Met MICROBE-LIFT heeft u een
breed assortiment biologische
producten om het vijveronderhoud
te halveren (Clean & Clear) en het
vijverwater helder en gezond te
houden. Microbe-Lift bacteriën
zijn in Amerika veruit de meest
gebruikte biologische oplossingen
voor de behandeling van vijvers en
oppervlaktewater.

XCLEAR biedt een totaalpakket
aan voor zowel de professionele
(koi)vijvers als de hobbyvijvers.
Naast UV-C apparatuur heeft
Xclear een assortiment aan filters,
waterbehandelingsmiddelen en
aanverwante vijverproducten.
Gezamenlijk zorgen deze artikelen
voor veilig, gezond en helder
vijverwater.

BLUE ECO staat bekend om haar
populaire serie regelbare en
energiezuinige vijverpompen. De
pompen hebben een volledig
instelbare flow en verbruiken tot
50% minder energie, wat niet alleen
geld bespaart, maar ook goed is
voor het milieu.

KUSURI levert kwalitatief
hoogwaardige producten voor
koiliefhebbers. Het is de passie van
Kusuri om met haar producten
uw koi in een ‘tip top’ gezondheid
en conditie te houden. Het
assortiment van Kusuri Koi- en
Vijverproducten bestaat uit
waterbehandelingsproducten,
medicijnen en (koi)voer.

VALTERRA biedt een volledige
lijn aan schuifkranen en
terugslagkleppen voor de aanleg
van het filtersysteem van uw vijver.
De producten van Valterra zijn van
een hoge kwaliteit: ze hebben een
volledige doorlaat en gaan snel
open en dicht.

Volg ons op Facebook (www.facebook.com/AquaForteNL)
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de vijvermarkt.
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OPTIMAAL
GENIETEN

BEGINT BIJ DE BASIS
Het is van groot belang dat een vijver op de juiste manier wordt aangelegd.
Naast een goed ontwerp en een duidelijke planning is het van belang dat u
voor de juiste (aanleg)materialen kiest. AquaForte biedt een ruim assortiment
aan materialen, die u nodig heeft bij de aanleg van een vijver.

ELBESECUR
(ZWEM)
VIJVERFOLIE

AQUAFORTE
FLEX-BOARD
FLEXIBELE KUNSTSTOF RANDAFWERKING VOOR VIJVERS

De vijverfolie van ELBEsecur is van een hoogwaardige
kwaliteit en daarom ook zeer geschikt voor
zwemvijvers. De folie is UV- en rot-bestendig, lasbaar
en vrij van lood en cadmium. ELBEsecur vijverfolie
is veilig voor vissen en planten. Breedte: 2 meter.
ARTNR.

KLEUR

DIKTE

2100299

Antraciet

1,45 mm

2100308

Groen

1,45 mm

2000814

Olijfgroen

1,45 mm

2000366

Groen/zwart (2-zijdig, gewapend)

1,5 mm
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TIP
AQUAFORTE SUPERSTRONG:
een reukloze, permanente,
elastische montage- en
afdichtingskit in één.
Verkrijgbaar in zwart,
wit en transparant.

••
••••
••••
••

Ideaal voor de aanleg van een
vijver of gazonranden
Gemaakt van 100% gerecycled kunststof (PE & PP)
Onderhoudsvrij
Lange levensduur
Eenvoudig te gebruiken
Kleur: grijs

Advies
Gebruik om de 50cm een paal voor een optimale
stevigheid van de vijverconstructie.
ARTNR.

TYPE

MD743

Flex-Board 14 cm L = 15 mtr

MD741

Flex-Board 14 cm L = 25 mtr

MD746

Flex-Board 20 cm L= 25 mtr

MD742

Flex-Board ‘plank’ 14 cm x 2 meter

MD750

Paal 40 cm (35 x 35 mm)

MD751

Paal 60 cm (35 x 35 mm)

MD752

Paal 80 cm (35 x 35 mm)

TIP
ZWARTE PUR SCHUIM:
ideaal voor het vormen
van beeklopen en
watervallen in vijvers.

AQUAFORTE
FLEXIBELE
FITTINGEN
IDEAAL VOOR TOEPASSINGEN WAARIN
LIJMEN NIET MOGELIJK OF GEWENST IS
Flexibele fittingen zijn gemaakt van PVC elastomeer
en toepasbaar op alle drukloze of lage druk leidingen.
Met flexibele fittingen verbindt u leidingen met elkaar
zonder te lijmen. De RVS klemband aan het uiteinde
van de fitting zorgt voor een perfecte afdichting.
Zelfs inzetbaar als de leidingen:
Verschillende afmetingen hebben
Uit verschillende materialen bestaan
Niet precies haaks of recht op elkaar staan

••••
••

In onderstaande tabel ziet u voor welke uitwendige
maten de flexibele koppelingen geschikt zijn:
UITWENDIG BUIS

UITWENDIG
BUIS

UITWENDIG
DRUKFITTING

KLEMBEREIK

1¼”

40 mm

32

41-38 mm

1½”

50 mm

40

50-44 mm

2”

63 mm

50

63-57 mm

3”

90 mm

75

90-82 mm

4”

110 mm

90

110-100 mm

VALTERRA
SCHUIFKRANEN
••••
••••
••

Uitermate geschikt voor gebruik in filterinstallaties
PVC schuifkraan met RVS spindel
100% chemisch bestendig
Ideaal voor lage druk installaties
Kunststof of RVS schuif

ARTNR.

MAAT

WERKDRUK BIJ 20 °C

SB120

50 mm (kunststof schuif)·

Max. 3,5 bar

SB121

63 mm (kunststof schuif)

Max. 2,8 bar

VALTERRA TRANSPARANTE
TERUGSLAGKLEP
MET 3/3 KOPPELING

••••
••••
••

Verkrijgbaar met en zonder veer
Grote vrije doorlaat
Vervuiling gemakkelijk te zien door transparante PVC behuizing
Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken
Aan beide kanten voorzien van koppelingen

75 mm (kunststof schuif)

Max. 1,4 bar

90 mm (kunststof schuif)

Max. 1,4 bar

SB118

90 mm (RVS schuif)

Max. 1,4 bar

SB123

110 mm (RVS schuif)

Max. 1 bar

ARTNR.

TYPE

Max. 1 bar

AD620

50mm zonder veer
50mm met veer

SB124

160 mm (RVS schuif)

SB125

200 mm (RVS schuif)

Max. 1 bar

AD616

SB116

250 mm (RVS schuif)

Max. 1 bar

AD622

63mm zonder veer

Max. 1 bar

AD618

63mm met veer

SB117

315 mm (RVS schuif)
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SB119
SB122

AQUAFORTE
FILTERSYSTEMEN

VOOR SCHOON
EN GEZOND
VIJVERWATER

WAAROM HEEFT EEN VIJVER
EEN FILTERSYSTEEM NODIG?

HOE KAN IK VOORKOMEN DAT
MIJN VIJVER TROEBEL WORDT?

Vijverfilters zorgen voor een schone vijver met
gezond water voor uw vissen. Zeker als u een
vijver heeft met vissen, is het belangrijk dat het
water goed gefilterd wordt. Als afvalstoffen niet
voldoende uit het water worden gehaald, ontstaat er
namelijk een troebele vijver met ongezond water.
Oorzaken vervuiling vijverwater:
Vissen zorgen voor vervuiling van het
vijverwater door hun uitwerpselen,
afscheidingen en niet opgegeten voer.
Met name in de herfst zorgt ingewaaid
tuinafval voor vervuiling van het water.

••
••

U voorkomt een troebele vijver door voor het juiste
filtersysteem te kiezen. Er zijn meerdere manieren om
vijverwater te filteren. Met mechanische filtratie wordt
het grovere, zwevende afval uit het water gefilterd.
Bij biologische filtratie zetten nuttige bacteriën de
afvalstoffen uit de vijver om in onschadelijke stoffen.
AquaForte heeft een ruim assortiment met diverse
filtersystemen om te zorgen voor een schone en
gezonde vijver. Daarnaast raden wij aan om uw water
te filteren met behulp van een UV-C lamp. UV-C
zorgt voor helder vijverwater, zodat u optimaal kunt
genieten van uw vijver en vissen. Meer informatie
over UV-C apparatuur vindt u op pagina 12.

HOE WEET IK OF MIJN VIJVER
EEN FILTER NODIG HEEFT?

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ DE
KEUZE VAN EEN FILTERSYSTEEM?

Bijna alle vijvers hebben een filterinstallatie nodig,
zeker als er vissen in zwemmen. Een vijver zonder
filter is alleen mogelijk als er veel zuiverende
planten aanwezig zijn, geen of nauwelijks vissen
in zwemmen en de vijver niet in de zon ligt.

••
••
••
••

De omvang van de vijver; grotere vijvers
hebben een grotere filter nodig.
Het aantal vissen in de vijver; hoe meer vissen
in de vijver, des te groter het filter moet zijn.
Het aantal zuiverende planten in de vijver;
planten ontlasten het filter door een deel van de
waterzuivering voor hun rekening te nemen.
De ligging van de vijver; als een vijver volop in
de zon ligt, is de kans op algenvorming groter.
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VOORFILTERS
Voorfilters verwijderen grove vuildeeltjes uit het vijverwater vóórdat het water het hoofdfilter bereikt. Omdat
het water al ‘voorgefilterd’ is, kan het hoofdfilter beter zijn werk doen en hoeft deze minder gereinigd te worden.
AquaForte heeft verschillende voorfilters in haar assortiment, zoals zeefbochtfilters en trommelfilters.

ZEEFBOCHTFILTERS
In een zeefbochtfilter wordt het water uit de vijver over een gebogen zeef geleid. De zeef bestaat uit honderden
driehoekige staafjes met een tussenruimte van 0,2 of 0,3 mm (ook wel 200 of 300 micron genoemd). De staafjes
staan een beetje gekanteld, zodat het grovere vuil op de zeef blijft liggen en het ‘gezeefde’ water er doorheen
valt. Het gezeefde water wordt verder geleid naar het hoofdfilter. AquaForte heeft diverse zeefbochtfilters in haar
assortiment zoals de CompactSieve, MidiSieve, SmartSieve en UltraSieve.

ARTNR.

TYPE

MAAT L x B x H

POMP CAP.

ZEEFELEMENT

SK306

CompactSieve groen

49 x 32 x 55 cm

±15m³/u

300 Micron

SK308

CompactSieve blauw

49 x 32 x 55 cm

±15m³/u

300 Micron

SK332

Midi Sieve

56 x 27 x 74 cm

±12m³/u

300 Micron

SK348

Verhoogde Midi Sieve

56 x 27 x 89 cm

±15m³/u

300 Micron

SK240

SmartSieve

67 x 36 x 101 cm

±25m³/u

300 Micron

SK210

UltraSieve III 200 (zeer fijn)

65 x 37 x 99 cm

±30m³/u

200 Micron

SK211

UltraSieve III 300 (standaard)

65 x 37 x 99 cm

±30m³/u

300 Micron

SK258

UltraSieve III 300 met 3 ingangen

65 x 37 x 99 cm

±30m³/u

300 Micron

WWW.AQUA-FORTE.COM

AQUAFORTE
COMPACTSIEVE

AQUAFORTE
ULTRASIEVE III

POMPGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

••••
••••

Compacte zeefbochtfilter
Dient altijd boven het waterniveau van
de vijver te worden geplaatst
Leverbaar in donkergroen en blauw graniet PE
Pompingang: slangpilaar
25/32/40mm. Uitgang: 75mm.

••••
••••
••

Betrouwbare voorfilter voor professionele koivijvers
Zeer compacte zeefbochtfilter
Sterke polypropyleen behuizing
Voorzien van extra grote vuiluitlaat
met schuifkaan 90/110mm
2 of 3 ingangen: 110mm. Uitgang: 2” bu.dr.

AQUAFORTE
MIDISIEVE

AQUAFORTE
SMARTSIEVE

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

Kleinere versie van UltraSieve III
Zeer compacte inbouwmaat
Ingang: 110mm. Pompaansluiting: 2”
bu.dr. met PVC fitting naar 63mm.

••••
••••
••

Volledig vervaardigd uit polyethyleen
Behuizing uit één stuk: extra
stevigheid en strak uiterlijk
Lage productiekosten, dus aantrekkelijk geprijsd
Leverbaar in blauw graniet
Ingang: 2 x 110mm. Pompaansluiting: 90/63mm
(te voorzien van aanzuigbuis 63mm).
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••••
••

AQUAFORTE
ECONOSIEVE
ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER

••••
••••
••

Eenvoudige voorfilter voor aantrekkelijke prijs
Vlotterstang duwt tegen haakse plaat
om waterdoorlaat te regelen
Polypropyleen behuizing
2 ingangen 110mm, pompaansluiting:
Ø90mm met Ø63mm aanzuigbuis
Vuilaflaat Ø63mm met schuifkraan 50mm

ARTNR.

TYPE

MAAT L x B x H

POMP CAP.

ZEEF ELEMENT

SK230

EconoSieve

64 x 37 x 100 cm

±25 m³/u

300 micron

ULTRASIEVE
LOW SERIE
ZWAARTEKRACHTGEVOEDE ZEEFBOCHTFILTER
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Een voordeel van de UltraSieve Low Serie is dat de filters maar 75 cm
hoog zijn, waardoor de filterput minder diep hoeft te zijn. De Low
modellen hebben een hoge inlaat (hartmaat op 50 cm). Ze hebben
2 of 3 ingangen van 110mm en een vuiluitlaat inclusief schuifkraan
van 90/110mm. De Low en Low L hebben een pompuitgang van
90 mm en de Low XL heeft 2 pompuitgangen van 90 mm.

ARTNR.

TYPE

MAAT L x B x H

POMP CAP.

ZEEF ELEMENT

SK350

UltraSieve Low (2 ingangen)

64 x 37 x 75 cm

±25 m³/u

300 micron

SK354

UltraSieve Low L (3 ingangen)

64 x 53 x 75 cm

±35 m³/u

300 micron

SK200

UltraSieve Low XL ( 3 ingangen)

64 x 73 x 75 cm

±40 m³/u

300 micron

TROMMELFILTERS
Trommelfilters zijn volledig automatische voorfilters. Het water komt via de inlaatkamer de trommelfilter
binnen, waarna het in een trommelvormige zeef terecht komt. De trommel is voorzien van een filtergaas
van bijvoorbeeld 60 micron, wat betekent dat vuildeeltjes groter dan 0,06 mm niet door het gaas heen
kunnen. Deze vuildeeltjes hechten zich aan de binnenzijde van de trommel, waardoor er steeds minder
water door de trommel heen kan stromen. Dit veroorzaakt een verschil in waterniveau binnen en buiten
de trommel. De vlotterschakelaar detecteert dit verschil in waterniveau, waardoor de controller het
spoelproces start. Het apparaat bepaalt aan de hand van de vervuiling dus zelf wanneer de sproeikoppen
de zeef schoon spoelen. Het vuil wordt in de afvoergoot gespoeld. U kunt zelf kiezen of de sproeikoppen
met leidingwater (minimale druk 1,5 bar) of schoon vijverwater spoelen. Het gefilterde water stroomt
door de zeef heen en wordt vervolgens naar het hoofdfilter geleid.

AQUAFORTE
TROMMELFILTER
••
••••
••
••
••••
••••
••
••
••••
••

Aantrekkelijk geprijsde trommelfilter met
professionele, softwarematige besturing
Spuitgietbehuizing uit HDPE
Controller beschikt over diverse beveiligingsopties, zoals
slow start voor de motor en een motorbeveiliging
Controller heeft meerdere functies, zoals een
handmatige spoelknop en een functie die de
trommel standaard 1 keer per uur spoelt
Maar 1 kabel van controller naar trommelfilter: deze splitst
zich op in 3 kabels naar motor, vlotter en dekselschakelaar
Dekselschakelaar voor extra veiligheid
Extra lage inbouwhoogte van maar 10 cm boven de waterspiegel
Geschikt voor zowel een pompgevoede als zwaartekracht opstelling
Maximale flow 25 m³/uur
Beschikt over 3 ingangen van Ø110 mm, 2 uitgangen
van Ø110 mm en Ø50 mm aansluiting boven en
onder in de inlaat- en trommelkamer
Compact formaat behuizing (l x b x h): 47 x 57 x 43 cm.
Afmetingen inclusief aansluitingen en motor: 50 x 70 x 43 cm.
48 VDC motor
Wordt geleverd inclusief witte deksel
Losse, vervangbare zeefelementen van 60 of 120 micron

AQUAFORTE
TROMMELFILTER XL
••
••••
••
••
••
••••
••••
••••
••
De grotere versie van de populaire
AquaForte Trommelfilter
Volledig in PP geproduceerd
Extra lage inbouwhoogte van maar
10 cm boven de waterspiegel
Controller beschikt over diverse
beveiligingsopties, zoals slow start voor
de motor en een motorbeveiliging
Controller heeft meerdere functies, zoals een
handmatige spoelknop en een functie die de
trommel standaard 1 keer per uur spoelt
Maar 1 kabel van controller naar trommelfilter:
deze splitst zich op in 3 kabels naar
motor, vlotter en dekselschakelaar
Dekselschakelaar voor extra veiligheid
Geschikt voor zowel een pompgevoede
als zwaartekracht opstelling
Maximale flow 35 m³/uur
Beschikt over 3 ingangen van Ø 110mm
en 2 uitgangen van Ø 110mm
Afmeting behuizing (L x B x H): 62 x 62 x 55 cm
48 VDC motor
Losse, vervangbare zeefelementen van 75 micron

ARTNR.

TYPE

SK833

AquaForte Trommelfilter XL

Kijk voor meer informatie
over trommelfilters op
www.aqua-forte.com.

AQUAFORTE
BIOKAMER
De ideale aanvulling voor de AquaForte HDPE trommelfilter.
Voorzien van 2 ingangen Ø110 mm met dezelfde
hartmaat als de HDPE trommelfilter
Zowel leeg als compleet verkrijgbaar met speciale bewegend
bed modules (incl. Eco Pond chips) en T-profielschuimmatten
Uitgang: 90 mm
Max. flow: 25m³/u

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SK830

AquaForte Trommelfilter incl. witte deksel en controller

SG560

Biokamer met bewegend bed modules (incl. Eco Pond chips) en T-profiel filtermatten

SK831

Transparante deksel

SG562

Biokamer leeg
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••
••
••••

DRUKFILTERS

SICCE
GREEN RESET
DRUKFILTER MET UV-C & BACKWASHFUNCTIE

Drukfilters zijn geschikt voor de kleinere tuinvijvers met een klein visbestand. Tegenwoordig worden drukfilters vaak
standaard voorzien van een ingebouwde UV-C lamp, waarmee u voorkomt dat het water groen wordt.

••••
••
••

Geschikt voor vijvers zonder koi van 8 m³ tot 35 m³
Voorzien van filterschuim en bioballen (60 en 100 geen bioballen)
Aansluitingen 25/40: 1” buitendraad inclusief slangtules 25/30 mm. Aansluitingen
60/100: 2” buitendraad inclusief slangtules 32/38/50 mm
Spoelen met droge en schone handen door middel van de hendel

AQUAFORTE
DRUKFILTERS MET UV-C
••••
••
Geschikt voor vijvers zonder koi van 4m³ tot 15m³
Voorzien van filterschuim en bioballen
PF-10E heeft slangtule aansluitingen van 15/20/25mm,
overige modellen 20/25/32/40mm

ARTNR.

TYPE

ØxH

INHOUD

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

ARTNR.

TYPE

ØxH

INHOUD

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SG508

PF-10E met PL 7 watt UV-C

28 x 38 cm

10 liter

4m³

2m³/u

SB953

Green Reset 25 (10 watt UV-C)

38 x 48 cm

25 liter

8 m³

4 m³/u

SG509

PF-20E met PL 9 watt UV-C

37 x 52 cm

20 liter

10m³

5m³/u

SB954

Green Reset 40 (20 watt UV-C)

38 x 70 cm

40 liter

16 m³

8 m³/u

SG510

PF-30E met PL 11 watt UV-C

37 x 60 cm

30 liter

13m³

6m³/u

SB960

Green Reset 60 (2 x 20 watt UV-C)

50 x 58 cm

60 liter

25 m³

12 m³/u

SG511

PF-40E met PL 24 watt UV-C

41 x 60 cm

40 liter

15m³

8m³/u

SB961

Green Reset 100 (2 x 25 watt UV-C)

50 x 74 cm

100 liter

35 m³

16 m³/u

AQUAFORTE
DRUKFILTER
MET UV-C &
BACKWASHFUNCTIE
••
••
••

AQUAFORTE
DRUKFILTER
MET UV-C &
BACKWASHFUNCTIE
••
••
••
••

Geschikt voor vijvers zonder
koi van 8m³ tot 15m³
Voorzien van backwashfunctie
voor eenvoudig onderhoud
Beschikken over slangtules
van 20/25/32/40 mm
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Geschikt voor vijvers zonder
koi van 4 m³ tot 15 m³
Voorzien van backwashfunctie
voor eenvoudig onderhoud
Beschikken over slangtules
van 20/25/32/40 mm
Spoelen met droge en schone
handen door middel van hendel

ARTNR.

TYPE

ØxH

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

ARTNR.

TYPE

ØxH

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SG502

BF-6000 (PL 9 watt UV-C)

35 x 50 cm

8 m³

4 m³/u

SG522

CBF-4000 (9 watt UV-C)

28 x 42 cm

4 m³

2 m³/u

SG503

BF-9000 (PL 11 watt UV-C)

35 x 55 cm

10 m³

5 m³/u

SG524

CBF-8000 (11 watt UV-C)

34 x 53 cm

8 m³

4 m³/u

SG504

BF-12000 (PL 18 watt UV-C)

46 x 50 cm

12 m³

6 m³/u

SG525

CBF-12000 (24 watt UV-C)

41 x 51 cm

12 m³

6 m³/u

SG505

BF-15000 (PL 24 watt UV-C)

46 x 57 cm

15 m³

8 m³/u

SG526

CBF-15000 (36 watt UV-C)

41 x 61 cm

15 m³

8 m³/u

BEADFILTERS
Beadfilters zijn gesloten (druk)vaten, gevuld met duizenden plastic korreltjes; beads genoemd. Deze beads
zitten heel dicht op elkaar en vormen een laag waar het water onder druk van een pomp doorheen wordt
geperst. Hierbij blijven de vuildeeltjes in de korrels hangen. Als de filters langere tijd worden gebruikt, wordt
de biofilm (de plakkerige laag) om de korrels dikker, waardoor er steeds fijner vuil opgevangen wordt.
Naast mechanische filtratie vindt er ook biologische filtratie plaats in een beadfilter. Nuttige bacteriën
hechten zich namelijk op de beads en breken schadelijke stoffen, zoals ammonium, nitriet en nitraat, af.
Een beadfilter is gemakkelijk handmatig te bedienen via de zeswegklep. Met deze zeswegklep kunnen
verschillende functies worden ingesteld, zoals het reinigen van het filter. AquaForte heeft verschillende
beadfilters in het assortiment, zoals de UltraBead en de EB-serie.

XCLEAR
FLOW-MATIC
AUTOMATISCH SPOELSYSTEEM VOOR BEADFILTERS
De Xclear Flow-Matic is een automatisch spoelsysteem,
dat de traditionele zeswegklep volledig vervangt.
In tegenstelling tot de gebruikelijke automatische
spoelsystemen zorgt de Flow-Matic voor minder
drukverlies. Door het design gaat het water in een rechte
lijn direct het filter in en uit. Hierdoor is het gebruik van
een energiezuinige pomp, zoals de Blue Eco, mogelijk.
De Flow-Matic kan het toerental van een Blue Eco pomp
bepalen voor filteren en spoelen. Dit is niet alleen goed
voor de portemonnee, maar ook voor het milieu.

BEADFILTERS ZIJN
TEVENS IDEALE FILTERS
VOOR ZWEMVIJVERS!

••
••••
••
••••

AQUAFORTE
ULTRABEAD
BEADFILTER
NR. 1 IN FILTRATIE
Voordelen:
Meest compacte vijverfilter op de markt
Fijnmechanische en biologische filtratie in één
Eenvoudig te installeren
Zeer eenvoudig te spoelen, met schone handen
Maximale werkdruk 2,5 bar (25 meter)

••••
••••
••

ARTNR.

TYPE

HOOGTE x Ø

INHOUD
FILTER

MEDIA
(BEADS)

MAX. VIJVER
INHOUD

ARTNR.

TYPE

SK492

Flow-Matic met Ø63mm aansluitingen

MAX. VISBEZETTING

SK402

UB-60

100 x 61 cm

160 l

120 l

40 m³

100 kg

SK404

UB-100

110 x 76 cm

283 l

170 l

60 m³

135 kg

SK406

UB-140

120 x 92 cm

455 l

255 l

100 m³

200 kg

AQUAFORTE
BYPASS
VOOR ULTRABEAD FILTERS
Omzeilt de zeswegklep tijdens het filteren
Minder drukverlies, doordat het water in een
rechte lijn direct het filter in en uit gaat
Maakt het gebruik van energiezuinige
pompen mogelijk
Eenvoudig te monteren op alle UltraBead filters

AQUAFORTE
BEADFILTER EB-SERIE
••••••
••

NIEUW! EB-60 MET
2” ZESWEGKLEP & 63 MM
BINNENWERK

Goede prijs-kwaliteit verhouding
Hoogwaardige kwaliteit PE behuizing
5 modellen voor vijvers van ±10 tot ±100 m³
Maximale werkdruk 1,2 bar (12 meter)

ARTNR.

TYPE

Ø x HOOGTE

POMP CAP.

MAX. VIJVER INHOUD

MAX. VISBEZETTING

6-WEGKLEP

SK520

EB-40

40 x 68 cm

±15m³/u

10 m³

35 kg

1½”

SK522

EB-50

50 x 75 cm

±15m³/u

20 m³

50 kg

1½”

SK524

EB-60 met Ø50mm
binnenwerk

60 x 85 cm

±15m³/u

35 m³

80 kg

1½”

SK525

EB-60 met Ø63mm
binnenwerk

60 x 85 cm

±25m³/u

35 m³

80 kg

2”

ARTNR.

TYPE

SK526

EB-100

75 x 113 cm

±25m³/u

60 m³

135 kg

2”

SK490

Bypass voor UltraBead

SK527

EB-140

90 x 126 cm

±25m³/u

100 m³

200 kg

2”

TIP

EB-Serie nu ook
verkrijgbaar als
compleet plug &
play filtersysteem.
Dé oplossing voor
installateurs en
‘doe-het-zelvers’.
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••••
••
••
WWW.AQUA-FORTE.COM

Geschikt voor alle beadfilters
met een zij-aansluiting
Vervangt de traditionele zeswegklep volledig
Gemakkelijk te bedienen via het touch
screen display op de controller
Gebruiker bepaalt zelf de spoelfrequenties
en tijdsduur van het spoelen
Eenvoudig te installeren en onderhouden
Speciale Blue Eco besturingsfunctie

AQUAFORTE
COMPLEET EB-SERIE FILTERSYSTEEM

Meerkamerfilters zijn de oudste en nog steeds meest gebruikte filters in de vijverwereld. Het vijverwater wordt door
verschillende filterunits of kamers geleid waarin zich verschillende filtermaterialen bevinden, zoals filterborstels,
-matten en –schuimpakketten. Het water wordt hierdoor op een mechanische en biologische manier gefilterd.
Wanneer u een complete meerkamerfilter koopt, is het filter met meerdere kamers uit één stuk gegoten. U kunt er
ook voor kiezen om uw eigen meerkamerfilter samen te stellen aan de hand van modulaire filterunits.

Uniek op de Europese vijvermarkt: een compleet
‘plug & play’ filterinstallatie volledig gemonteerd
op een kunststof pallet van 1 bij 1,20 meter.
Het filtersysteem bestaat uit:
EB-Serie Beadfilter met by-pass
MidiSieve (standaard of verhoogd)
40 of 75 watt Power UV T5
AquaForte pomp DM-Vario 20000 of Blue Eco 320

••••
••••

XCLEAR
3-KAMERFILTERS

Deze producten zijn compleet gemonteerd op een kunststof
pallet. Dus inclusief fittingen, buizen en terugslagklep.

TIP

INSTALLEER EEN COMPLEET
FILTERSYSTEEM IN 15 MINUTEN!

MEERKAMERFILTERS

MET OF ZONDER UV-C

••
••

U hoeft maar 3 verbindingen aan te sluiten
op het vijversysteem: inlaat vanaf de
bodemdrain/skimmer (110mm), retour naar
de vijver (63mm) en de afvoer (50mm).

ARTNR.

TYPE

FILTER

VOORFILTER

POMP

UV-C UNIT

MAX. VIJVER

SK500

Compleet EB-50 Filtersysteem

EB-50

MidiSieve

DM Vario 20000

40 Watt Power UV T5

±20 m³

SK502

Compleet EB-60 Filtersysteem

EB-60

Verhoogde MidiSieve

DM-Vario 20000

75 Watt Power UV T5

±36 m³

SK504

Compleet EB-60 Filtersysteem

EB-60

Verhoogde MidiSieve

Blue Eco 320

75Watt Power UV T5

±36 m³

3-Kamerfilter met honingraat
filtermedium en filterschuim
UV-C zorgt voor de afbraak van
zweefalgen en bacteriën

ARTNR.

TYPE

AFM. L x B x H

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SG514

3-Kamerfilter 220L

96 x 42 x 60 cm

8 m³

4 m³

SG516

3-Kamerfilter 220L
+ 40 watt UV-C

96 x 42 x 60 cm

8 m³

4 m³

SG518

3-Kamerfilter 330L

96 x 67 x 68 cm

12 m³

6 m³

SG520

3-Kamerfilter 330L
+ 40 watt UV-C

96 x 67 x 68 cm

12 m³

6 m³

TIP
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AQUAFORTE
BYPASS VOOR
EB-SERIE
BEADFILTER
••••
••
••

Omzeilt de zeswegklep tijdens het filteren
Minder drukverlies, doordat het water in een
rechte lijn direct het filter in en uit gaat
Maakt het gebruik van energiezuinige
pompen mogelijk
Eenvoudig te monteren op alle EB-Serie Beadfilters

ARTNR.

TYPE

AANSLUITING

SK529

Bypass EB-40/50/60

Ø50mm

SK518

Bypass EB-100/140

Ø63mm

WAT DOET EEN CONNECT CLEAR
BEWEGEND BED FILTER MODULE?
Een meerkamer
filtersysteem gebruikt
een bewegend
bed filtermodule
als uitbreiding van
de biologische
filtercapaciteit. Een
luchtpomp zorgt ervoor
dat het water en de
filtermedia in het bewegend bed filter constant
in beweging zijn. Nuttige bacteriën hechten
zich op de filtermedia en zetten afvalstoffen om
in onschadelijke stoffen. Het zuurstofrijke water
versterkt dit proces van biologische filtratie.

ARTNR.

TYPE

SG477

Connect Clear Bewegend Bed module

ECO PONDCHIPS
Eco Pondchip is een biologisch
filtermedium, dat zeer effectief
is in een bewegend bed filter
voor (koi)vijvers. Eco Pondchips hebben een diameter
van 23mm en een dikte van
1 mm. De unieke structuur
zorgt ervoor dat de hechtingsoppervlakte voor nuttige bacteriën maar liefst 5
tot 7 keer groter is dan die
van gebruikelijke filtermedia
in een bewegend bed filter. Daarnaast zijn de groene
chips ook uitzonderlijk licht van gewicht, waardoor er
weinig energie nodig is om ze te laten bewegen. Dit
kan een aanzienlijke besparing opleveren in het energiegebruik van luchtpompen.
ARTNR.

TYPE

SB483

50 m² Eco Pond Chip (± 14 liter) in filternetzak
(voor 20 m³ vijverwater)

WAAROM IS MIJN
(ZWEM)VIJVER GROEN?
Zweefalgen zijn de grootste oorzaak van
groen vijverwater. Een te hoge concentratie
zweefalgen kan ontstaan als:

••
••••
••••

Het water onlangs is ververst en
nog niet in evenwicht is
De vijver constant in de zon ligt
De zuurstofplanten zijn uitgewerkt
Het filtersysteem niet (goed) werkt
Er te veel voedingsstoffen in
het water aanwezig zijn

HOE VOORKOM IK GROEN WATER?
UV-C apparatuur biedt de oplossing tegen groen
vijverwater en is daarom onmisbaar in iedere vijver.

UV-C

HOE WERKT UV-C?
De vijverpomp pompt het vijverwater door de
UV-C unit, waar het in aanraking komt met UV-C
straling. Deze straling tast de DNA structuur aan
van eencellige micro-organismen in de vijver
zoals bacteriën, virussen en algen. Zij kunnen zich
hierdoor niet meer vermenigvuldigen, waardoor
ze uit de vijver verdwijnen. Het resultaat is een
heldere en gezonde vijver zonder de toevoeging van
chemicaliën. Kijk voor uitgebreide informatie over
de werking van UV-C op www.aqua-forte.com.

VOORDELEN UV-C TECHNOLOGIE:

••••
••••
••••
••

Een snelle verbetering van de waterkwaliteit
Een kristalheldere vijver zonder de
toevoeging van chemicaliën
Beschermt de vissen tegen ziektekiemen
Minder energie- en onderhoudskosten
Milieuvriendelijke technologie
Overdoseren niet mogelijk
Vermindert het onderhoud van uw vijver

HET VERSCHIL
IS HELDER
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XCLEAR
PRO UV-C
••••
••••
••

AQUAFORTE
PURE UV-C TL
••••
••
••••
••

Verkrijgbaar met T5 en amalgaam lamp
Behuizing geheel uit RVS
Max. druk: 5 bar
De flowswitch schakelt de lamp automatisch
uit wanneer er geen doorstroming is
Timer houdt het aantal branduren van de lamp bij

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB795

Pro UV-C Inox T5 75 watt

70 m³

20 m³/u

SB796

Pro UV-C Inox Amalgaam 130 watt

150 m³

35 m³/u

PE behuizing
Met 30 of 55 watt TL lamp
Grote reactorbehuizing voor langere
blootstelling aan UV-C straling
Ook geschikt voor zoutwater toepassingen
3 x 1½” binnendraad aansluitingen
inclusief 2 slangtules 25/32/40 mm
Max. druk 0,7 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB382

Pure UV-C TL 30 watt

27 m³

13 m³/u

SB383

Pure UV-C TL 55 watt

45 m³

18 m³/u

XCLEAR
FLEX UV-C
••••••
••

AQUAFORTE
MIDI POWER UV-C
••••
••

4 Aansluitingen voor eenvoudige installatie
T5 lamp
Aluminium behuizing
Max. druk: 2 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB755

Flex UV-C 40 watt

35 m³

15 m³/u

SB756

Flex UV-C 75 watt

70 m³

20 m³/u

T5 lamp
RVS behuizing
Ø63 mm PVC aansluitingen en
slangtules 32/38/40/50 mm

XCLEAR
TECH UV-C
••••
••

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB386

MIDI UV-C 40 watt T5

30 m³

15 m³/u

SB387

MIDI UV-C 75 watt T5

60 m³

20 m³/u

T5 lamp
RVS behuizing
Max. druk: 2 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB760

Tech UV-C 40 watt

35 m³

15 m³/u

SB761

Tech UV-C 75 watt

70 m³

20 m³/u

TIP

SIBO FLUIDRA VIJVERMAGAZINE · 14

VERVANGLAMPEN

UV-C lampen hebben een gemiddelde levensduur van 9000 branduren. Daarna
doet de UV-C lamp het nog wel, maar is de straling minder krachtig (80%) waardoor
niet het gewenste effect wordt bereikt. Daarom is het van belang om ieder jaar de
UV-C lamp te vervangen voor een optimale werking. Amalgaam lampen hebben een
levensduur van 12000 uur. Daarna is de UV-C output nog 80%.
Kijk voor meer informatie over de diverse vervanglampen op www.aqua-forte.com.

Let er op dat uw kwartsglas
schoon is, zodat de UV-C lamp
optimaal zijn werk kan doen.

AQUAFORTE
RVS POWER UV-C T5
••••••
••
T5 lamp
RVS behuizing
Max. druk: 2 bar
Voorzien van 3 aansluitingen (2 x 63
mm en 1 x blindkap) en 2 speciale
slangtules (32/38/40/50mm)

ø 32 mm
ø 38 mm
ø 40 mm
ø 50 mm

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB620

Power UV-C 40 Watt T5

40 m³

15 m³/u

SB621

Power UV-C 75 Watt T5

70 m³

20 m³/u

ø 63 mm

UV-C UNITS
BIO UV
PROFESSIONELE
UV-C UNITS
••••
••
••

Xclear biedt een ruim assortiment
UV-C units voor de vijvermarkt. De
UV-C units van Xclear zijn voorzien
van een elektronische ballast voor
een gelijkmatige stroomvoorziening.

Vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L
Speciale High Intensity UV-C lamp
Keuze unit afhankelijk van (werkelijke)
pompcapaciteit per uur
UV-C lamp heeft 13000 branduren

SB652

Bio-UV 20

55

12 m³/u

69 x 15 cm

9

50 mm

AQUAFORTE
RVS UV-C 130 WATT AMALGAAM

SB654

Bio-UV 30

87

20 m³/u

94 x 15 cm

11

63 mm

MET FLOWSWITCH

SB656

Bio-UV 40

102

25 m³/u

120 x 15 cm

14

75 mm

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. FLOW bij 30 mJ/cm²

LENGTE x DIAMETER

KG

IN-/UITGANG

SB650

Bio-UV 10

33

7 m³/u

42 x 15 cm

7,6

50 mm

••••
••••

DELTA UV
PROFESSIONELE
UV-C UNITS
••
••••
••
••
Gemakkelijk te installeren door de
360° draaibare aansluitingen
Speciale High Output UV-C lampen
Vervaardigd uit RVS 316
Draaibare aansluitingen kunnen worden
losgekoppeld voor gemakkelijke reiniging
UV-C lamp heeft 13000 branduren

TYPE

WATT

MAX. FLOW BIJ
30MJ/CM²

MAX. FLOW BIJ
20-22 MJ/CM²

LENGTE x
DIAMETER

AANSLUITING

SB630

EA-3H-5

35

2,4 m³/u

3,6 m³/u

45 x 7,62 cm

63 mm

SB631

EA-3H-15

55

5,2 m³/u

7,5 m³/u

70 x 7,62 cm

63 mm

SB636

EA-4H-15

55

7,6 m³/u

10 m³/u

70 x 10,16 cm

63 mm

SB637

EA-4H-20

90

9,5 m³/u

13 m³/u

99 x 10,16 cm

63 mm

SB638

EA-4H-40

110

10,7 m³/u

15,6 m³/u

117 x 10,16 cm

63 mm

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB679

RVS UV-C 130 watt amalgaam

130 m³

30 m³/u

XCLEAR
MULTIMAX
UV-C UNIT
••••
••••

PL lamp
Geïntegreerd voorschakelapparaat
RVS binnenwerk
Max. druk: 1 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB827

MultiMax 5 watt

2,5 m³

1,5 m³/u

SB828

MultiMax 9 watt

7 m³

3,0 m³/u

SB829

MultiMax 11 watt

10 m³

5,0 m³/u
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ARTNR.

Amalgaam lamp
RVS behuizing
Max. druk: 2 bar
De flowswitch schakelt de lamp automatisch
uit wanneer er geen doorstroming is

XCLEAR
PROFESSIONAL UV-C
••••••
PL lamp
RVS behuizing
Max. druk: 2 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB805

Professional UV-C 18 watt

15 m³

6 m³/u

SB807

Professional UV-C 36 watt

35 m³

10 m³/u

SB803

Professional UV-C 55 watt

55 m³

15 m³/u

XCLEAR
PROFESSIONAL UV-C Ø110MM
••
••
••••
••
De eerste professionele UV-C unit
met 110mm aansluitingen
Ideaal voor systemen met lage drukpompen
om zoveel mogelijk drukverlies te voorkomen
RVS behuizing
Verkrijgbaar met T5 of amalgaam lamp
Max. druk: 2 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB697

Ø110mm T5 lamp 75 watt

75 m³

20 m³/u

SB698

Ø110mm Amalgaam lamp 130 watt

130 m³

40 m³/u

XCLEAR
ULTRAFLEX
DE ULTIEME LAMP VOOR FLEXIBELE INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
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••
••
••••

360° flexibele installatie dankzij rechte
koppeling aan de onderzijde
Ideaal voor hoekinstallaties en
installaties met meerdere lampen
Verkrijgbaar met T5 en PL lamp
Max. druk: 2 bar

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MAX. FLOW

SB890

Ultraflex 75 watt T5 lamp

70 m³

20 m³/u

SB898

Ultraflex 18 watt PL lamp

15 m³

6 m³/u

SB899

Ultraflex 36 watt PL lamp

35 m³

10 m³/u

LAAT UW VIJVER
‘ADEMEN’
MET EEN
VIJVERPOMP

Als u de pomp/filter in de winter niet gebruikt,
haal de vijverpomp dan uit het water. Maak deze
schoon en bewaar deze binnen. Dit verlengt de
levensduur van de vijverpomp aanzienlijk.

••
••
••

Zorgt voor watercirculatie in de vijver,
waardoor het water beter zuurstof opneemt
Pompt het (vervuilde) vijverwater
naar het mechanische en biologische
(voor)filter en de UV-C filter
Creëert gemakkelijk een fontein,
beekloop of waterval

WAAR DIEN IK OP TE LETTEN BIJ DE
KEUZE VAN MIJN VIJVERPOMP?
Vijverpompen zijn er in veel verschillende
uitvoeringen. De keuze van een geschikte
vijverpomp hangt af van vier variabelen:
Droge of natte opstelling:
Bij een droge opstelling staat de vijverpomp
buiten de vijver. Het voordeel van een droge
opstelling is dat de vijverpomp vrij staat en
gemakkelijk te onderhouden is. Bij een natte
opstelling staat de vijverpomp in de vijver
of in een filter onder waterniveau. Voordeel

••

••
••
••

hiervan is dat de pomp netjes weggewerkt
is en de slangen minder zichtbaar zijn.
Opvoerhoogte:
Dit is het aantal meters die een pomp
maximaal kan verpompen. Let hierbij goed
op het verlies in opvoerhoogte dat het
leidingwerk en bijvoorbeeld filters, UV-C units
en verwarming met zich meebrengen.
Capaciteit (liters per uur):
De capaciteit van een pomp geeft aan hoeveel
liters vijverwater een pomp per uur kan
verwerken. Dit vermogen is afhankelijk van de
opvoerhoogte die de pomp moet overbruggen.
Energieverbruik:
Hoe lager het wattage, hoe lager de
elektriciteitsrekening. Omdat een vijverpomp
in de warme maanden continu aan staat, is het
aan te raden te kiezen voor een energiezuinige
pomp. Verschillende vijverpompen geven u
de mogelijkheid om zelf het energieverbruik
en de capaciteit te bepalen.

TIP
Een veel gehanteerde vuistregel
is dat een vijverpomp 25% tot
50% van het vijverwater per uur
dient te verpompen.
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TIP

WAT DOET EEN VIJVERPOMP?

BLUE ECO VIJVERPOMPEN
ENERGIEZUINIGE VIJVERPOMPEN MET VOLLEDIG INSTELBARE FLOW

••••
••••
••••

Volledig instelbare flow
Droog en nat opstelbaar
100% zeewaterbestendig
Allernieuwste techniek (True Sine Wave)
Aangestuurd door intelligente controller
De pomp van de toekomst!

Energiezuinig
De Blue Eco pompen verbruiken tot 50% minder
energie, wat naast de energiebesparing ook het
milieu en de CO2 reductie ten goede komt.
Intelligente controllers
De diverse Blue Eco modellen hebben allemaal een
eigen controller. Op het display kunt u de bedrijfsuren,
het stroomverbruik, vermogen en toerental aflezen.
Het display voorziet daarnaast in verschillende
meldingen, bijvoorbeeld met betrekking tot storingen.
De Blue Eco controllers bieden extra mogelijkheden.
Ze hebben 5 timerprogramma’s die de pomp
universeel kunnen aanpassen, zowel in capaciteit als
in tijdsduur. Daarnaast hebben deze controllers een
cruisecontrole functie en een droogloopbeveiliging.

950

950

Power (W)

900
850

850

BLUE ECO 900

800

800

10 mtr

750
700

700

550

BLUE ECO 500+900

400

550
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250

250

200

200

150

150

100

100

50

Flow (m3/h)

0
20

25

30

35

2 mtr

400

300

15

3 mtr

BLUE ECO 500+900 4FLOW

450

350

10

4 mtr

500

300

5

5 mtr

600

350

0

6 mtr

650

6 mtr
5 mtr
4 mtr
3 mtr
2 mtr
1 mtr

600

450

BLUE ECO 900 4FLOW

750

8 mtr

650

500

Power (W)

900

40

45

50

Blue Eco pompen hebben een 0-10 volt ingang
waardoor de pomp extern kan worden bediend.
Certificering
De Blue Eco heeft als enige in haar klasse naast
de standaard Europese CE certificering, ook het
Duitse ‘TÜV Prüfungs- und Testzertifikat’. Daarnaast
test de universiteit van Shenzen iedere controller
en levert deze uit met een testcertificaat.
Ongeëvenaarde Flow
De 900 en 2200 watt Blue Eco zijn ook verkrijgbaar
met 4Flow pompkop. De speciale pompkop zorgt
voor een ongeëvenaarde flow. De maximale
opvoerhoogte is lager dan bij de gewone Blue Eco
pompkop, maar daar staat een enorme watercapaciteit
tegenover. De pompkop is uitgevoerd in duplex en
daardoor 100% chloor- en zeewaterbestendig.

TIP
Deze energiezuinige pompen
zijn uitermate geschikt voor
zwemvijvers.

ARTNR.

TYPE

RF220

Blue Eco Marine 240 watt, max. 23 m³/u, max. 5 mtr.

RF182

Blue Eco 240 watt, max. 23 m³/u, max. 5 mtr.

RF188

Blue Eco 320 watt, max. 25 m³/u, max. 7 mtr.

RF194

Blue Eco 500 watt, max. 42 m³/u, max. 11 mtr.

RF193

Blue Eco 500 watt 4Flow, max. 59 m³/u, max. 6 mtr.

RF198

Blue Eco 900 watt, max. 48 m³/u, max. 13 mtr.

RF199

Blue Eco 900 watt 4Flow, max. 67 m³/u, max. 10 mtr.

RF206

Blue Eco 1500 watt, max. 52 m³/u, max. 17 mtr.

RF208

Blue Eco 2200 watt, max. 57 m³/u, max. 23 mtr.

RF209

Blue Eco 2200 watt 4Flow, max. 88 m³/u, max. 18 mtr.

RF210A

Voorfilter Blue Eco pompen

RF212

Verlengkabel (7 meter) voor model 240/320

RF213

Verlengkabel (9 meter) voor model 500/900/1500/2200

1 mtr

WWW.BLUE-ECO.NL
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In deze grafiek is de pompcurve te zien van de Blue Eco 500 en 900 (met en zonder 4Flow pompkop) bij verschillende
opvoerhoogtes. De scheidslijn bij 500 watt geeft aan waar de capaciteit van de Blue Eco 500 watt ophoudt, boven deze lijn geldt
alleen voor de Blue Eco 900.

65

70

AQUAFORTE
VIJVERPOMPEN

AQUAFORTE
O-PLUS SERIE
••••
••••
••••

Energiezuinig
Geruisarme werking
Synchrone motor
Schakelt automatisch uit wanneer
er geen water in de rotor zit
Geschikt voor natte en droge opstelling
Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

AquaForte biedt een lijn vijverpompen voor een aantrekkelijke prijs. De pompen zijn
geschikt voor diverse toepassingen zoals beeklopen, watervallen, fonteinen en filters.

AQUAFORTE
DM-SERIE
••••
••••
••
••••

AQUAFORTE
O-PLUS LOW
VOLTAGE SERIE

Energiezuinig
Geruisarme werking
Synchrone motor
Geschikt voor zoet en zout water
Schakelt automatisch uit wanneer er
geen water in de rotor zit
Geschikt voor natte en droge opstelling
Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. LTR/U

MAX. OPV.H.

INGANG

UITGANG

RD625

DM-3500

25

3500

3,0 mtr

1¼”

1¼”

RD626

DM-5000

40

5000

3,5 mtr

1¼”

1¼”

RD627

DM-6500

50

6500

4,0 mtr

1¼”

1¼”

RD628

DM-8000

70

8000

4,5 mtr

1¼”

1¼”

RD629

DM-10000

85

10000

5,0 mtr

1¼”

1¼”

RD630

DM-13000

110

13000

5,5 mtr

2”

2”

RD631

DM-15000

135

15000

6,0 mtr

2”

2”

RD632

DM-18000

170

17500

6,5 mtr

2”

2”

RD633

DM-20000

200

19000

7,0 mtr

2”

2”

AQUAFORTE
O-SERIE
••••

Geschikt voor natte en droge opstelling
A-synchrone motor

AQUAFORTE
DM LOW
VOLTAGE SERIE
Gebaseerd op de populaire DM-Serie
pompen. Ideaal voor zwemvijvers of andere
toepassingen waar een pomp met een lage
voltage gewenst is. Kijk voor meer informatie
en specificaties op www.aqua-forte.com.

Gebaseerd op de populaire AquaForte O-Plus
Serie vijverpompen. Ideaal voor zwemvijvers of
andere toepassingen waar een pomp met een
lage voltage gewenst is. Kijk voor meer informatie
en specificaties op www.aqua-forte.com.

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. LTR/U MAX. OPV.H. INGANG

UITGANG

RD710

O-3500 Plus

25

3500

3,0 mtr

1½”/2”

2”

RD711

O-5000 Plus

40

5000

3,5 mtr

1½”/2”

2”

RD712

O-6500 Plus

50

6500

4,0 mtr

1½”/2”

2”

RD713

O-8000 Plus

70

8000

4,5 mtr

1½”/2”

2”

RD714

O-10000 Plus

85

10000

5,0 mtr

1½”/2”

2”

RD715

O-13000 Plus

110

13000

5,5 mtr

2”

2”

RD716

O-15000 Plus

135

15000

6,0 mtr

2”

2”

RD717

O-18000 Plus

170

17500

6,5 mtr

2”

2”

RD718

O-20000 Plus

200

19000

7,0 mtr

2”

2”

Energiezuining
Geruisarme werking
Synchrone motor
Geschikt voor zoet en zout water
Schakelt automatisch uit wanneer
er geen water in de rotor zit
Geschikt voor natte en droge opstelling
Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. LTR/U

MAX. OPV.H.

INGANG

UITGANG

RD679

O-4600

35

4600

2,6 mtr

1½”/2”

1½”/2”

RD682

O-6500

65

6200

3,5 mtr

1½”/2”

1½”/2”

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. LTR/U

MAX. OPV.H.

RD683

O-8500

95

8200

4,2 mtr

1½”/2”

1½”/2”

RD740

EC-3500

30

3500

3,0 mtr

RD684

O-10000

120

10000

4,5 mtr

1½”/2”

1½”/2”

RD741

EC-5000

40

5000

3,5 mtr

RD686

O-13000

130

13000

5,0 mtr

2”

2”

RD742

EC-6500

50

6500

4,0 mtr

RD687

O-16000

180

15500

5,5 mtr

2”

2”

RD743

EC-8000

70

8000

4,5 mtr

RD685

O-18000

220

17500

6,0 mtr

2”

2”

RD744

EC-10000

85

10000

5,0 mtr
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AQUAFORTE
EC-SERIE
••••••
••••
••••

AQUAFORTE
PROPELLER POMPEN
••••
••
••
Pompen met een hoge flow en laag stroomverbruik
Te gebruiken voor extra circulatie in
bijvoorbeeld koivijvers en viskwekerijen
Zeer geschikt voor filters met een lage druk,
zoals trommelfilters en vliesfilters
Kan vuildeeltjes tot 6 mm verpompen

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. FLOW

MAX. DRUK

UITGANG

RD765

HFP-50000

280

45 m³/u

1 mtr

Ø110 mm

RD766

HFP-70000

550

70 m³/u

3 mtr

Ø110 mm
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AQUAFORTE
P-SERIE
••••
••

Extra sterke opvoerhoogtes
Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
Geschikt voor natte en droge opstelling

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. LTR/U

MAX. OPV.H.

INGANG

UITGANG

RD657

P-15000

290

15000

6,5 mtr

2”

1½”

RD658

P-20000

420

20000

7,5 mtr

2”

1½”

RD659

P-25000

520

25000

8,0 mtr

2”

1½”

RD655

P-35000

650

35000

8,5 mtr

63 mm

63 mm

RD656

P-40000

1000

38500

11,0 mtr

2”

2”

AQUAFORTE
FONTEINPOMP SETS
••••••
••

Creëert een schitterende fontein in een aantal minuten
Alle sets zijn voorzien van een waterbel en een meertraps fontein kop
Inclusief accessoires
Synchrone motor

ARTNR.

TYPE

WATT

MAX. LTR/U

MAX. OPV.H.

RD768

FP-1000 met FT02

14

1000

1,8 mtr

RD769

FP-2000 met FT03

35

2000

2,5 mtr

RD770

FP-3000 met FT04

60

3000

2,8 mtr

RD771

FP-4000 met FT04

75

4000

2,9 mtr

TIP
Wilt u meer informatie of weten
waar bij u in de omgeving een
verkooppunt zit? Neem dan contact
met ons op via info@aqua-forte.com .

AQUAFORTE
DM-VARIO SERIE
••••
••••
••

WWW.AQUA-FORTE.COM

Regelbare flow van 30% tot 100% door externe controller
Geschikt voor buitengebruik
Kunnen zowel nat als droog worden geïnstalleerd
De controller kan de pomp aan/uitzetten
Schakelt automatisch uit wanneer er geen water in de rotor zit

ARTNR.

TYPE

WATT

FLOW

MAX. OPV.H.

IN-/UITGANG

RD760

DM-10000 Vario

15-85

4-9 m³/u

5 mtr

1½”

RD762

DM-20000 Vario

34-187

9-20 m³/u

7 mtr

2”

RD764

DM-30000 Vario

45-385

12-29 m³/u

8 mtr

2”

POMPPUT POLYESTER
Bij de aanleg van een vijver kunt u kiezen voor een pompput.
Deze kunt u gebruiken voor diverse doeleinden, zoals de
plaatsing van een vijverpomp in een natte of droge opstelling.

AQUAFORTE
O-PLUS VARIO
••
••••
••

Regelbare flow van 30% tot 100%
door externe controller
Speciaal voor onderwatertoepassingen
De controller kan de pomp aan- en uitzetten
Schakelt automatisch uit wanneer
er geen water in de rotor zit

ARTNR.

TYPE

INHOUD

ARTNR.

TYPE

WATT

FLOW

MAX. OPV.H.

SG242

Pompput met deksel 60cm hoog

±190 L

RD721

O-Plus 10000 Vario

15-85

4-9 m³/u

5 mtr

SG241

Pompput met deksel 100 cm hoog

±270 L

RD723

O-Plus 20000 Vario

34-187

9-20 m³/u

7 mtr
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AQUAFORTE
PROFIHEATER

IJSVRIJHOUDERS
Een ijsvrijhouder maakt de vijver plaatselijk ijsvrij,
waardoor deze niet helemaal dicht vriest.

Professionele RVS
vijverwarming met regelbare
thermostaat tot 40°C.

VERWARMING
WAAROM ZOU IK MIJN
VIJVER VERWARMEN?
In de winter kan uw vijver dicht vriezen. Uw
vissen zijn hierdoor meer vatbaar voor ziektes.
U kunt er daarom voor kiezen om uw vijver te
verwarmen met behulp van een warmtepomp.
Een warmtepomp zorgt voor een geheel ijsvrije
vijver en een betere temperatuur voor de vissen.

VOORDELEN VAN HET
VERWARMEN VAN EEN VIJVER:

••••
••
••
••

Het voorkomt de kans op vorstschade
Vissen komen gezond de winter door en
hebben na de winter meer weerstand
Het filter blijft actiever bij
warmere temperaturen
Het vijverwater is sneller in
balans in het voorjaar
Verlengt het vijverseizoen door
hogere watertemperaturen

ARTNR.

TYPE

VIJVERINHOUD

ARTNR.

TYPE

SC517

ProfiHeater RVS 1 kW

10 m³

SB304

Ijsvrijhouder standaard

SC518

ProfiHeater RVS 2 kW

20 m³

SB306

Ijsvrijhouder met venturi*

SC519

ProfiHeater RVS 3 kW

30 m³

AQUAFORTE
WARMTEPOMPEN

* Bij deze ijsvrijhouder wordt het vijverwater door middel
van een luchtpomp ijsvrij gehouden.

Met de warmtepompen van AquaForte
verwarmt u energiezuinig en –bewust uw
vijver. De buitenlucht levert namelijk 80%
van de energie, die de warmtepomp nodig
heeft om te draaien. Ook als de zon niet
schijnt, zit de lucht namelijk vol energie. Er is
daarom maar 20% elektrische energie nodig
voor de aandrijving van de warmtepomp.
De pomp biedt nog meer voordelen:
Hoog rendement
Hoogwaardige componenten
Werkt ook bij lage
buitentemperaturen (tot -10 °C)
Geluidsarme werking
Te bedienen via het bedieningspaneel
of WiFi (optioneel)
Beschikt over timerfunctie
Kan ook als koeler/chiller worden gebruikt

••••
••
••••
••••
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ARTNR.

TYPE

VOLT

WATT

AMP.

CAP.

BASSIN

SC687

AQF-10

240

1,73 kW

7,85

9,8 kW

20-40 m³

SC688

AQF-13

240

2,36 kW

10,72

12,8 kW

40-60 m³

SC689

AQF-17

240

3,15 kW

14,31

17 kW

60-80 m³

SC690

AQF-17 3P

400

3,15 kW

5,25

17,4 kW

60-80 m³

SC691

AQF-21 3P

400

3,96 kW

6,6

21 kW

80-100 m³

SC693

AQF-26 3P

400

4,73 kW

7,9

26 kW

100-120m³

SC695

WiFi
module

-

-

-

-

-

TIP
AquaForte warmtepompen zijn
optioneel uit te breiden met
een WiFi module, zodat u uw
warmtepomp vanuit de gehele
wereld kunt bedienen via internet.

AQUAFORTE
BELUCHTING

HET BELANG
VAN VOLDOENDE
ZUURSTOF IN
UW VIJVER
WAARDOOR ONTSTAAT
ZUURSTOFTEKORT IN MIJN VIJVER?

HOE WEET IK OF MIJN VIJVER
ZUURSTOF TEKORT KOMT?

Zuurstof is van essentieel belang voor alle
levende organismen in uw vijver. Het is belangrijk
om uw zuurstofniveau op peil te houden om
vissterfte en algengroei te voorkomen.

Vaak is dit snel te zien doordat vissen traag door
het water bewegen, happen naar lucht of elkaar
verdringen op de meest zuurstofrijke plek. Op
dat moment is er sprake van zuurstoftekort en
raden wij aan om uw vijver direct te beluchten. Dit
kan door het wateroppervlakte zoveel mogelijk
in beweging te brengen met bijvoorbeeld een
luchtpomp, fontein, waterval of zelfs een tuinslang.

Oorzaken zuurstoftekort:
Stijgende watertemperatuur
in de lente en zomer
Ontbindend organisch materiaal
op de bodem van uw vijver, zoals
bladeren en niet opgegeten voer
Planten en algen nemen ’s nachts zuurstof
uit het water op, om dit overdag weer
geleidelijk terug te geven. In de ochtend is
er daardoor sprake van minder zuurstof

••
••
••

AQUAFORTE
LUCHTPOMPEN
AP-SERIE
••••••
••

Compact formaat
Laag in energieverbruik
Geruisarme werking
Voorzien van beveiligingssysteem, zodat de
pomp stopt bij versleten membranen

ARTNR.

TYPE

WATT

CAP. BIJ 1M

CAP. BIJ 2M

MAX. DRUK

UITGANG

KG

dB
32

SC451

AP-30

20

30 l/m

13 l/m

2,8 m

16,5 mm

2,7

SC452

AP-45

25

47 l/m

24 l/m

3,0 m

16,5 mm

2,9

33

SC453

AP-60

38

73 l/m

45 l/m

3,5 m

18 mm

3,4

35

SC454

AP-80

55

84 l/m

53 l/m

3,6 m

18 mm

3,5

36

SC455

AP-100

65

106 l/m

70 l/m

3,8 m

18 mm

3,6

36

SC456

AP-150

120

190 l/m

150 l/m

4,5 m

18 mm

7,8

45

SC457

AP-200

180

250 l/m

200 l/m

5m

18 mm

8

46

AQUAFORTE LUCHTPOMPEN
HI-FLOW V-SERIE
••••••
••
Krachtige luchtpomp dankzij dubbele luchtkamer
Geluidsarme werking
Behuizing van hoogwaardige aluminium legering
Geschikt voor continu gebruik

TIP
Nu ook leverbaar als complete sets met
luchtverdelers, slang (4 x 6 mm) en Ø 5 cm
luchtstenen.

ZUURSTOFTEKORT
STRUCTUREEL OPLOSSEN?
Omdat u niet altijd thuis kunt zijn om het gedrag van
uw vissen in de gaten te houden, heeft AquaForte
een simpele oplossing om het zuurstofniveau in uw
vijver op peil te houden: de AquaForte luchtpompen.

TYPE

WATT

CAP. BIJ 1,2 M

CAP BIJ 2 M

MAX. DRUK

KG

AFM. CM

SC400

V-10

10

4 ltr/min

-

2m

1,3

13 x 12 x 10

SC402

V-20

15

9 ltr/min

3 ltr/min

2m

2,5

23 x 19 x 18

SC404

V-30

25

17 ltr/min

7 ltr/min

2,5 m

3,5

25 x 20 x 20

SC406

V-60

35

57 ltr/min

40 ltr/min

3m

5,6

27 x 24 x 21

TIP
Kijk voor het complete
assortiment van AquaForte
op www.aqua-forte.com.
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ARTNR.

SCHOON
OPPERVLAKTEWATER
MET AQUAFORTE
SKIMMERS
WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SKIMMER IN EEN VIJVER?
Door de veranderende weersomstandigheden waait
er regelmatig afval in de vijver zoals bladeren, pollen
en dode insecten. Skimmers vangen dit vuil op, zodat
het wateroppervlakte schoon blijft. Ze voorkomen
dat vuil naar de bodem zakt, waar het verder rot en
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TIP
Bekijk het gehele assortiment
skimmers op www.aqua-forte.com.

een gevaar vormt voor het zuurstofgehalte van de
vijver. AquaForte heeft een ruim assortiment aan
gebruiksvriendelijke skimmers (met en zonder pomp)
en wandskimmers.

AQUAFORTE
DRIJVENDE SKIMMER
MET POMPJE
••••••

AQUAFORTE
SKIMMER 23
••
••
••
••••

Super flow skimmer inlaat voor maximale
reiniging van oppervlakte
Gemakkelijk te camoufleren met
natuurlijke materialen en planten
Degelijke kwaliteit HDPE behuizing
met levenslange garantie
Inclusief afneembare deksel en skimmer mand
Mogelijkheid om een pomp en filtermat
in de skimmer te plaatsen

Eenvoudig in de vijver te plaatsen
Gemakkelijk schoon te maken
Inclusief skimmermandje, schuimfilter
en 10 meter kabel

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVEROPP.

CAP.

SB254

Drijvende skimmer met 60
watt pomp

50 m²

3000 l/u

AQUAFORTE
PRO SERIES
SKIMMERS
••
••
••••
••

ARTNR.

TYPE

BREEDTE INLAAT

MAAT L x B x H

POMP CAP.

SG320

Skimmer 23

23 cm

49 x 65 x 55 cm

7,5-15 m³/u

Pro
Skimmer
23

Super Flow inlaat voor maximale
reiniging van oppervlakte
Zware kwaliteit opvangnet met RVS frame
voor het opvangen van grote vuildelen
Onderhoudsarm
Deksel die sterk genoeg is om camouflage
op te plaatsen en zelfs over te lopen
HDPE behuizing voor optimale duurzaamheid

Pro
Skimmer
35
Satelliet
skimmer

TIP
Het optionele ’Gatekeeper’
borstelpaneel laat vuil en bladeren
door, maar houdt vissen en
kikkers buiten de skimmer.

ARTNR.

TYPE

BREEDTE INLAAT

MAAT L x B x H

POMP CAP.

FILTER
mandje

SG322

Satelliet skimmer

15 cm

33 x 33 x 63 cm

4-14 m³/u

SG324

Pro Skimmer 23

15 cm

44 x 60 x 55 cm

11-19 m³/u

Net, borstels

SG326

Pro Skimmer 35

23 cm

63 x 75 x 60 cm

22-34 m³/u

Net, borstels

WAAROM IS EEN WATERVAL
OF BEEKLOOP FUNCTIONEEL
VOOR UW VIJVER?

IS EEN WATERVAL ZONDER
VIJVER MOGELIJK?
Dit is mogelijk met een ‘Pondless Waterfeature’.
Bij een Pondless Waterfeature komt het water
bijvoorbeeld uit in een ingegraven reservoir, waarna
een pomp het water weer naar de waterval pompt.

Een waterval in uw vijver is niet alleen
mooi en rustgevend, maar het zorgt ook
voor beluchting. Een waterval verrijkt het
vijverwater namelijk constant met zuurstof.

EEN
WATERVAL IN
DE VIJVER
RUSTGEVEND ÉN
FUNCTIONEEL

AQUAFORTE
FILTERFALLS
••
••••
••••

FilterFall 43

Eenvoudig te camoufleren met
natuurlijke materialen en planten
Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
Degelijke kwaliteit HDPE behuizing
Zorgt voor optimale doorstroming
Extra brede uitstroom voor mooie
watervallen en superieure beluchting

FilterFall 35

ARTNR.

TYPE

BREEDTE WATERVAL

AFM. L x B x H

POMP CAP.

ROOSTER

SG303

FilterFall 35

35 cm

41 x 51 x 36 cm

5,5-9,5 m³/u

Ja

SG305

FilterFall 43

43 cm

48 x 57 x 36 cm

7,5-11 m³/u

Ja

AQUAFORTE
FASTFALLS
Met een AquaForte FastFall voegt u
eenvoudig een waterval of beekloop toe
aan een nieuwe of bestaande waterpartij.

TYPE

BREEDTE WATERVAL

AFM. L x B x H

POMP CAP.

ROOSTER

SG361

FastFall 35

35 cm

40 x 28 x 23 cm

7,5 m³/u

Nee

SG363

FastFall 62

62 cm

68 x 28 x 25 cm

15 m³/u

Ja

SG365

FastFall 92

92 cm

95 x 33 x 23 cm

23 m³/u

Ja
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ARTNR.

NATUURLIJKE
SCHOONHEID

VAN EEN
ZWEMVIJVER

TYPE I

PUUR NATUUR

Zwemmen in zuiver water zonder chloor of andere chemicaliën; steeds meer mensen kiezen voor de natuurlijke
schoonheid van een zwemvijver. Heerlijk om in te zwemmen, maar ook prachtig om naar te kijken. Een

Deze zwemvijver biedt een rijke natuurervaring, met een diverse verscheidenheid aan

zwemvijver heeft namelijk de uitstraling van een vijver, maar het gebruik van een zwembad. De zwemvijver

flora en fauna. Bij dit type komt geen filtertechniek aan te pas, maar er kan gebruik

is de trend van de afgelopen jaren. Door haar jarenlange ervaring in de vijverbranche, gecombineerd

worden gemaakt van een kleine waterval, springbron of waterattractie.

met inzichten in de zwembadbranche, beschikt AquaForte over een uitgebreid productassortiment in

Het is normaal dat het water met periodes troebel is (zoals ook in de natuur het geval is), maar over

de filtratie en het onderhoud van zwemvijvers. Kijk voor meer informatie op www.aqua-forte.com.

het algemeen is het water helder. Er zijn geen, of weinig, energiekosten en het onderhoud wordt
periodiek uitgevoerd (snoeien van beplanting, schoonmaken van de bodem). De wanden van dit
zwemvijvertype worden niet vrijgehouden van algen of biofilm. Het gebruik van bacteriën is sterk
aanbevolen om het onderhoud te verminderen en de waterkwaliteit in het algemeen te verbeteren.

TYPE

I
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TYPE

TYPE

II

IV
Warmtepomp

Pomp

Drijvende skimmer

Zwemvijver

Drijvende skimmer

Zwemvijver

UV-C

Zeefbochtfilter

UV-C
Beadfilter
Pomp
Doseerpomp

Bodemdrain

Doseerpomp

*Kolhöfer & Klotz Bau

Zeefbochtfilter

Aqua
Scenic

Drijvende skimmer

Bacteriën

Bacteriën

TYPE II

TYPE IV

Type II is vrijwel gelijk aan Type I, met het verschil dat hierbij een beetje techniek wordt gebruikt. Het water is overwegend helder
met een gering energieverbruik. Bepaald onderhoud wordt periodiek gedaan (snoeien van beplanting) en het regelmatige
onderhoud kost weinig moeite (schoonmaken van de skimmer). Voor het technisch onderhoud worden er skimmers,
zeefbochtfilters en eventueel UV-C ingezet. Natuurlijke zwemvijvers bieden een intense natuurlijke zwemervaring.

Geniet van zwemmen in natuurlijk water met (beperkte) flora en fauna, mogelijk gescheiden van het zwemgedeelte.
Dit type zwemvijver wordt ook wel ‘Hybride’ genoemd. De constructie en de filtertechniek van deze zwemvijver
garanderen het hele jaar door kristalhelder zwemwater. Energiezuinige pompen lopen gedurende het seizoen 24/7.
Het zwemseizoen kan gemakkelijk worden verlengd door gebruik te maken van warmtepompen. Regelmatige
verzorging en onderhoud is noodzakelijk. Kristalheldere zwemvijvers bieden een biologische zwemervaring.

KRISTALHELDER

NATUURLIJK

TYPE

V

TYPE

III
Warmte
pomp
Drijvende skimmer

Drijvende skimmer

Zwemvijver

Zeefbochtfilter

Bodemdrain

Aqua
Scenic

UV-C
Beadfilter

Skimmer

Pomp

Zwemvijver
Doseerpomp

Zwembadrobot

Bacteriën

UV-C
Beadfilter
Pomp

Bodemdrain

HELDER

TYPE V

Dit type zwemvijver biedt een natuurlijke ervaring, goede plantgroei en een diversiteit aan fauna.
De zorgvuldig uitgekozen techniek zorgt het hele jaar door voor helder water. Toegepaste technieken: bodemdrains, skimmers,
zeefbochtfilters, beadfilters en UV-C. Onderhoud wordt periodiek uitgevoerd (snoeien van beplanting). Daarnaast is regelmatig onderhoud
noodzakelijk (bijvoorbeeld het backwashen van de filter). Heldere zwemvijvers bieden een fijne natuurlijke ervaring in helder zwemwater.

Dit type ziet eruit als een traditioneel zwembad, maar er wordt gebruik gemaakt van de filtertechniek van een zwemvijver.
Daarnaast worden er voedingsstoffen onttrokken (fosfaatfilters), eventueel aangevuld met hydrolyse/ionisatie. Biopools maken

BIOPOOL
geen gebruik van plantenzones. De bodem en wanden kunnen worden schoongemaakt met een zwembadrobot.
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TYPE III

Zeefbochtfilter

Fosfaatfilter

WATERBEHANDELING
EN VIJVERBACTERIËN

UW VIJVER IN
TOPCONDITIE
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TIP
Als u verschillende vijverbacteriën
gebruikt: laat de vijver een paar dagen
rusten voordat u een ander soort
bacteriën aan de vijver toevoegt.

Om optimaal te kunnen genieten van uw vijver is het belangrijk dat uw vijverwater in
topconditie is. Om uw water in topconditie te houden dient u regelmatig uw waterwaarden
te controleren en waterbehandelingsmiddelen en vijverbacteriën toe te voegen.
In dit hoofdstuk worden een aantal gerenommeerde merken op het gebied van waterbehandeling en vijverbacteriën
aan u voorgesteld. Deze helpen u om het natuurlijk evenwicht in uw vijver te bereiken, herstellen en behouden.

WAT ZIJN WATERWAARDEN EN
WAAROM ZIJN DEZE ZO BELANGRIJK?
Alle waterwaarden bij elkaar bepalen de totale
waterkwaliteit. Omdat vijvers in de tuin vaak veel
drukker bezet zijn dan in de vrije natuur, betekent
dit dat we de natuur een handje moeten helpen
om een gezond evenwicht te bereiken.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE
WATERWAARDEN IN UW VIJVER?
Voor een vijver zijn onderstaande waarden
het meest van belang:
pH (zuurgraad): Deze waarde is van invloed
op het welzijn van uw planten en vissen. De
waarde dient tussen de 7 en 8,5 te liggen.
KH (carbonaathardheid): Een goede KH waarde
voorkomt een sterk schommelende pH waarde.
Deze waarde dient hoger dan 6 te zijn.
GH (totale / gezamenlijke hardheid):
de aanwezigheid van calcium- en
magnesiumzouten in het water. Aanbevolen
wordt dat de waarde hoger dan 10 is.
Ammonium: De afscheiding van vissen en
de afbraak van organische stoffen zorgen
ervoor dat er ammonium in het vijverwater
terechtkomt. Bij een te hoge pH waarde wordt
ammonium omgezet in ammoniak, dat giftig is
en gezondheidsproblemen van het vijverleven
veroorzaakt. Deze waarde dient daarom 0 te
zijn. Bacteriën zetten ammonium om in nitriet.

••
••
••
••

TIP
Zet bij het gebruik van
vijverbacteriën de UV-C unit uit.

••
••

Nitriet: Nitriet ontstaat bij de afbraak
van ammonium. Nitriet is minder giftig
dan ammonium, maar kan eveneens
gezondheidsproblemen in de vijver veroorzaken.
De nitrietwaarde in de vijver dient daarom ook
0 te zijn. Bacteriën zetten nitriet om in nitraat.
Nitraat: Nitraat is niet giftig, maar wordt
wel gezien als een ongewenste stof in de
vijver. Het is een voedingsbron voor algen
en remt de groei van kleine vissen. Daarnaast
verhoogt het stress bij vissen. Bacteriën
zetten nitraat om in stikstofgas (N2).

WANNEER IS HET EXTRA VAN
BELANG TE LETTEN OP DE
WATERWAARDEN VAN DE VIJVER?

••••
••••
••

Bij het opstarten van de vijver
Gedurende het (bij)vullen van de
vijver met (kraan)water
Bij een ruim vissenbestand
Bij veel organisch afval
Wanneer het vijverwater niet in evenwicht is

HOE MEET IK DEZE WATERWAARDEN?
Waterwaarden zijn te meten door middel van teststrips,
druppelsets en elektronische meetapparatuur.

AQUAFORTE
WATERBEHANDELINGSMIDDELEN

CALCIUM MONTMORILLONIET KLEI MINERALEN

Neutraliseert ammoniak en
schadelijke metalen
Direct een stabiel vijverklimaat en
natuurlijke KH en pH waarde
Beter water in 20 minuten
Zorgt voor helder water
Resultaat: vitale vissen met
krachtige en heldere kleuren
TYPE

SC807

Biostabil 2,5 kg

ANTI-DRAADALGENMIDDELEN
Wanneer de lente zijn intrede doet, zorgen zonlicht
en de hogere watertemperaturen voor een
grotere aanwas van algen. AquaForte biedt diverse
producten om draadalgen effectief te bestrijden.

OXYPOND
••••
••
••

TIP

••
••••

Bevat essentiële mineralen voor een betere
gezondheid, kleur en eetlust van koi
Bevordert helderheid van het water
Duidelijke verbetering van de glans
en kleurontwikkeling van de koi

ARTNR.

TYPE

SF570

1 kg

SF572

3 kg

SF571

8 kg

SF573

25 kg

Verander uw waterwaarden nooit te
drastisch. Geef het vijverleven de tijd
om aan de waterwaarden te wennen.

KUSURI
BIOBALANCE

ALG-STOP &
ALG-STOP LIQUID
••
••
••
••

Effectief antidraadalgenmiddel
Zorgt ervoor dat er
geen voedingstoffen
meer beschikbaar
zijn voor algen
Vernietigt het
kalkskelet van algen,
zodat deze loslaten
en door het filter
worden opgevangen
Het poeder lost snel op in het water,
zodat draadalgen het snel opnemen

ARTNR.

TYPE

SC810

Alg-Stop 2,5 kg (poeder)

SC812

Alg-Stop 5 kg (poeder)

ARTNR.

TYPE

SC814

Alg-Stop 10 kg (poeder)

SC800

Oxypond 1kg

SC811

Alg-Stop Liquid 2,5 liter

SC802

Oxypond 2,5 kg

SC813

Alg-Stop Liquid 5 liter

SC804

Oxypond 5 kg

SC815

Alg-Stop Liquid 10 liter

PH, GH EN KH STABILISATOR

ARTNR.

TYPE

SC918

1 kg

SC919

3 kg

KUSURI ECO PURE
••••
••••
••••

Verwijdert (draad)algen op een natuurlijke wijze
Biologisch product met nuttige
denitrificerende bacteriestammen
Niet chemisch
100% veilig voor vissen
Laat zwevende vuildelen samenvlokken
Verbetert helderheid van het water

••
••••
••
••
••

Helpt pH schommelingen
onder controle te krijgen
Regelt de KH waarde
Houdt het zuurstofniveau in de vijver op peil
Bevordert de werking van nitrificerende
en denitrificerende bacteriën
Helpt oplosbaar fosfor te binden
om algengroei te voorkomen
Bevordert de spijsvertering van uw vissen

ARTNR.

TYPE

SF574

1,25 kg

SF576

3 kg

SF577

11 kg
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Oxypond is een actief
zuurstofpreparaat dat de
celstructuur van algen aantast,
waardoor ze kleiner worden
of geheel verdwijnen.
Niet chemisch
Directe werking
tegen draadalgen door actieve zuurstof
Bevat speciale bacteriën die
afgestorven algen afbreken
Werkt preventief tegen parasietenaantasting
en kieuwrot bij vissen

Naast een uitgebreide medicijnen- en voerlijn, beschikt Kusuri over een ruim
assortiment aan waterbehandelingsproducten voor koivijvers.

KUSURI KLAY

BIOSTABIL
••
••
••••
••
ARTNR.

KUSURI
WATERBEHANDELING

MICROBE-LIFT
BACTERIEPRODUCTEN
Ecological Laboratories, de producent van Microbe-Lift®, is al sinds 1976 toonaangevend op het gebied van bacterieproducten.
De voordelen van Microbe-Lift producten:
Bevatten geen schadelijke ingrediënten voor mensen, dieren of het milieu
Maken vijvers schoon, gezond en helder
Halveren het vijveronderhoud
Zorgen voor een goede kwaliteit van het vijverwater
Minder kans op infecties en visverlies

••••
••••
••

CLEAN & CLEAR
••

SUPER START
••

••
••
••

••
••

ARTNR.

Totaalformule voor
heldere en gezonde
vijvers met vissen
en/of planten
Bevat meer dan
30 verschillende
bacterieculturen
Bevat fotosynthetische
bacteriën die zweefalgen
beconcurreren
Kan als geen ander nitraat afbreken!
TYPE

SC750

0,5 liter

SC751

1 liter

SC752

4 liter

De bacterieculturen van Clean
& Clear worden gekweekt in de
fles waarin het wordt verkocht.
Lees meer over dit unieke proces
op www.aqua-forte.com.

SIBO FLUIDRA VIJVERMAGAZINE · 30

SLUDGE AWAY
••
••
••••
••
••
Zorgt voor een snelle
en natuurlijke afbraak
van bodemslib
80% sneller dan
vergelijkbare producten
Bindt fosfaten
Zorgt voor helder
vijverwater
Verdeelt zich snel
in het water
Biologisch afbreekbaar

Speciale formule voor
een snelle start van
biologische filters,
zoals beadfilters
Breekt ammonia,
nitriet en nitraat af
Versnelt de
totstandkoming
van de biofilm

ARTNR.

TYPE

SC755

0,5 liter

SC756

1 liter

SC757

4 liter

FILTERGEL
••
••
••
••

Verkort de opstartfase
van het filter tot wel 80%
Maakt uw filter sneller
biologisch actief
Zorgt dat bacteriën
zich snel aan het
filtermateriaal hechten
Eenvoudig zonder
knoeien aan te brengen
op diverse filtermedia

MICROBE-LIFT
ONDERHOUDSKIT
VOOR ZWEMVIJVERS
••••
••
••
••••
AUTUMN
WINTER PREP
••
••
Verbetert de waterkwaliteit van uw zwemvijver
Houdt zwemvijvers tot 100.000 liter een heel seizoen
schoon en helder
Halveert het onderhoud van uw zwemvijver!

De kit bestaat uit:
2 x 4 liter Natural Clear: verwijdert ongewenst
organische afval
1 x 4 liter Natural Algae Control: reduceert algengroei
1 x 4 liter Natural Sludge Reducer: breekt bodemslib af

••
••

Speciale formule
voor onderhoud in
de herfst en winter
Versnelt de afbraak
van bladeren,
bezinksel en ander
organisch materiaal
Werkt in donkere
omstandigheden, zoals
onder ijs en sneeuw
Zorgt dat uw vijver in
de lente sneller een gezond evenwicht bereikt

ARTNR.

TYPE

SC783

1 liter + 2 zakjes

SC784

4 liter + 8 zakjes

SPRING/SUMMER
CLEANER
••
••
••
Zorgt dat uw vijver in de
lente sneller een gezond
evenwicht bereikt
Versnelt de afbraak van
bladeren, bezinksel en
ander organisch materiaal
Voor een organische
balans in vijvers

ARTNR.

TYPE

SC790

Microbe-Lift Onderhoudskit voor zwemvijvers

SC786

Microbe-Lift Natural Clear 4 liter

SC787

Microbe-Lift Algae Control 4 liter

SC788

Microbe-Lift Natural Sludge Reducer 4 liter

NITE OUT II
••
••
Verwijdert snel
ammonia en nitriet
Bevat een zeer hoge
concentratie bacteriën
voor het opstarten,
bevorderen, stabiliseren
en onderhouden van
het nitrificatieproces

ARTNR.

TYPE

SC765

0,5 liter

SC766

1 liter

THERA-P
••
••
••
••••

Geschikt voor alle
soorten vijvervissen
Probiotische werking
verhoogt de weerstand
van vissen
Zorgt voor een natuurlijk
ecosysteem in de vijver
Verbetert de waterkwaliteit
Zorgt voor een betere totale
gezondheid van vissen

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SC760

1 liter

SC770

0,5 liter

SC780

455 gram (8 zakjes)

SC778

1 liter

SC761

4 liter

SC771

1 liter

SC779

4 liter

MICROBE-LIFT
WATERCONDITIONERS
Microbe-Lift is Amerika’s meest gevraagde merknaam voor vijver- en
oppervlakte waterbehandeling. VIjverhobbyisten en professionals gebruiken
deze lijn waterbehandelingsproducten al meer dan 20 jaar.

PH VERHOGER &
PH VERLAGER
••
••
••

••

Verhoogt of verlaagt het pH gehalte
op een veilige manier
Zorgt voor huidbescherming en
stressvermindering bij vissen
Samengesteld met gedemineraliseerd water

ARTNR.

••

TYPE

SC720

pH Verhoger 1 liter

SC722

pH Verlager 1 liter

FLOCCULANT
PLUS
••••
••
••
Maakt troebel water helder
Trekt zwevende vuildeeltjes
aan en laat ze bezinken
Verbetert de filtratie
van het vijverwater
Veilig voor vissen en planten

BLOOM &
GROW
••

AMMONIA
REMOVER
••
••
Neutraliseert het
giftige ammonia,
chloramine en chloor
Veilig voor alles wat
in de vijver leeft

Zorgt voor een
grotere, mooiere en
snellere bloei van
uw waterplanten
Zorgt voor
gezonde en sterke
wortels van uw
waterplanten
Speciaal
samengesteld
voor alle soorten
waterplanten

FOSFAAT
REMOVER
••
••
Verwijdert fosfaat op
een veilige manier
uit het vijverwater
Onschadelijk voor
vissen en planten

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SC726

1 liter

SC738

1 liter

SC727

4 liter

BIO-BLACK
VIJVER
KLEURSTOF

BIO-BLUE
VIJVER
KLEURSTOF

Donkere kleurstof, speciaal
gemaakt om vijvers sterker te
laten reflecteren (spiegelvijvers).

Speciaal gemaakt om fonteinen,
waterpartijen, siervijvers en
kleine meren een mooie
blauwe gloed te geven.

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SC734

1 liter

SC730

1 liter

SC740

0,5 liter

SC742

0,5 liter

Kijk voor het complete
assortiment van Microbe-Lift
op www.microbelift.nl.
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TIP

POND SUPPORT

pond
support

Pond Support biedt een ruim assortiment aantrekkelijk geprijsde waterbehandelingsmiddelen voor (koi)
vijvers en zwemvijvers. De complete lijn zorgt voor helder water met gezonde vissen en vijverplanten.
GH+: Verhoogt de totale hardheid (GH-waarde;
magnesium/calciumhardheid) van uw vijver.

Draadalgenpoeder:
Verwijdert op een snelle manier overmatige draadalgen uit
uw vijver en voorkomt aangroei van nieuwe draadalgen.

KH+: Verhoogt de carbonaathardheid van uw vijver.
Maërl:
Geschikt voor de aanleg van nieuwe vijvers
Zorgt voor gezond water in bestaande vijvers
Verhoogt de hardheid van het water
Stimuleert de ontwikkeling van micro-organismen
Zorgt voor een biologisch evenwicht

••••
••••
••

Vijverzout:
Voorkomt sterke pH schommelingen, hoge
ammoniakwaarden, nitrietvergiftiging, schimmel
en parasieten. Vermindert stress bij uw vissen.
Onderhoudsbacteriën:
Zorgen ervoor dat het water op een
natuurlijke wijze gereinigd wordt.

MELKZUURBACTERIËN

BACTO GEL

Een natuurlijk product
om bacteriële infecties en
parasitaire schimmelziekten te
voorkomen en genezen. Het
verbetert de waterkwaliteit
en stimuleert de natuurlijke
afweermechanismen van de
koi.

Bacto Gel is samengesteld
uit levende bacteriën,
speciaal ontwikkeld voor het
opstarten en onderhouden
van biologische filters. Bacto
Gel is 100% natuurlijk, bevat
geen chemicaliën en is vrij van
pathogenen.

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SC860

1 liter

SC856

1 liter

SC861

5 liter

SC857

5 liter

PH-: Verlaagt de zuurtegraad van uw vijverwater.
Oxypower:
Verhoogt het zuurstofgehalte van het vijverwater
Zorgt ervoor dat vissen meer weerstand krijgen tegen
schadelijke stoffen zoals ammoniak en nitriet
Breekt op natuurlijke wijze de sliblaag in uw vijver af

••••
••

Nitrificerende bacteriën:
Voor het opstarten en onderhouden van biologische
processen. Deze bacteriën worden gebruikt om
het water op natuurlijke wijze te reinigen.
Antislibbacteriën: Verwijderen algen en slib
op een biologische en natuurlijke manier.

BACTO DRY

BACTO LIQUID

Bacto Dry is een krachtige,
hoog geconcentreerde
bacterieformule bestaande
uit meerdere soorten nuttige
bacteriestammen. Bacto Dry
verbetert de waterkwaliteit
en helpt bij het opstarten van
nieuwe filters.

Bacto Liquid is een mix
van speciaal geselecteerde
natuurlijke bacteriën. Het
activeert de biologische afbraak
van organische vervuilingen.
Bacto Liquid zorgt voor een
ideale balans in de vijver met
als resultaat helder water. Deze
bacteriën zijn uitermate geschikt
om vijvers te onderhouden.

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SC875

1 kg

SC870

1 liter

SC871

5 liter

BACTO PEARLS
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Geschikt voor het
opstarten van een nieuwe
filter en als algemene
onderhoudsformule.
De parelvormige
bacterieballetjes lossen
langzaam op in het water.
Hierdoor zorgen zij voor een
geleidelijke afgifte van de
bacteriën aan het water.

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SC840

GH+ (poeder) 1 liter (± 1 kg)

SC852

Oxypower (poeder) 2½ liter (± 3 kg)

SC850

GH+ (poeder) 2½ liter (± 2½ kg)

SC853

Oxypower (poeder) 10 liter (± 12 kg)

SC851

GH+ (poeder) 10 liter (± 10 kg)

SC846

Draadalgenpoeder 1 liter (± 800 gr)

SC842

KH+ (poeder) 1 liter (± 1 kg)

SC854

Draadalgenpoeder 2½ liter (± 2 kg)

SC838

KH+ (poeder) 10 liter (± 10 kg)

SC855

Draadalgenpoeder 10 liter (± 8 kg)

SC847

Maërl (poeder) 1 liter (± 900 gr)

SC841

Vijverzout (poeder) 1 liter (± 1200 gr)

ARTNR.

TYPE

SC839

Maërl (poeder) 10 liter (± 9 kg)

SC848

Onderhoudsbacteriën (vloeibaar) 1 liter

SC863

1 liter

SC845

pH- (poeder) 1 liter (± 1500 gr)

SC849

Nitrificerende bacteriën (vloeibaar) 1 liter

SC864

2,5 liter

SC843

Oxypower (poeder) 1 liter (± 1200 gr)

SC844

Antislib bacteriën (vloeibaar) 1 liter

WATERBEHANDELINGS
PRODUCTEN
POND ZINGER
••
••
••••
••

Speciaal ontwikkeld om vijvers schoon
en helder te maken, veilig algen te
verwijderen en fosfaat te reduceren
De werkzame stoffen binden
overtollige voedingsstoffen, zoals
fosfaat, en laten deze bezinken
Gemaakt van veilige, niet giftige polymeren
Eenvoudig te plaatsen bij een fontein,
luchtsteen, in een waterval of filter
Lost langzaam op in het water

ARTNR.

TYPE

MAX. VIJVER

MB560

Pond Zinger

45 m³

MB561

Pond Log

400 m³

TIP
Zodra de vijver helder
is kan het eventueel
overgebleven deel van
de Pond Zinger™ worden
verwijderd en, vrij van
zonlicht, worden bewaard
voor later gebruik. De
vijver zal voor een groot
deel van het seizoen
helder blijven tenzij er
weer meer fosfaat inkomt.

TIP
Bezinksel kan door
Microbe Lift Clean &
Clear verder worden
afgebroken!

VIJVERZOUT EN
ACTIEF KOOL
••
••

ARTNR.

TYPE

SC867

Actief kool 10 liter

SC866

Vijverzout 10 liter
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Actief kool: Absorbeert onder
andere chemische stoffen, geur- en
kleurstoffen en medicijnresten.
Vijverzout: Voorkomt sterke pH
schommelingen en hoge ammoniak- en
nitrietwaardes in de vijver. Vijverzout
vermindert stress bij de vissen en helpt
schimmel en parasieten te voorkomen.

WWW.AQUA-FORTE.COM

BODEMSTOFZUIGERS

IDEAAL VOOR HET
VERWIJDEREN
VAN BODEMSLIB

Een bodemstofzuiger is een ideale oplossing om overtollig afval te verwijderen dat op de bodem terecht is
gekomen. Hierdoor krijgen bladeren geen kans om te gaan rotten en gevaarlijke gassen te produceren.

AQUAFORTE
SLUDGE TERMINATOR
••••
••
Ideaal voor het verwijderen van bodemslib in uw vijver
Beschikt over een 3,6 meter lange telescoopsteel en
een 12 meter lange flexibele drijfslang
Via de 40 mm slangtule kan het vuile water direct
worden afgevoerd naar de tuin, het riool of filter

ARTNR.

TYPE

MAX. OPV.H.

MAX. CAP.

RD450

AquaForte Sludge
Terminator

30 m

5760 l/u
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AQUAFORTE
POND VACUUM
CLEANER
••
••
••
••

4 in 1: vijver- en zwembadreiniging, zowel
nat als droog te gebruiken
Beschikt over 3 zuighulpstukken, 4 meter
zuigslang en 1,5 m afvoerslang
Wordt geleverd met 4 aanzuigbuizen van ieder
50cm, waarvan er 2 transparant zijn
Maximale zuighoogte 2 meter

ARTNR.

TYPE

WATT

INHOUD

RD465

AquaForte Pond
Vacuum Cleaner

1400

35 Liter

Een voerautomaat is een gemakkelijk hulpmiddel om uw vissen tijdens drukke of vakantieperiodes van voer te
voorzien. Daarnaast kunt u de dosering precies afstemmen op het eetgedrag van uw vissen. Dit stimuleert de groei
en gezondheid van de vissen en voorkomt overtollige voerresten in de vijver, waardoor de filter minder wordt belast.

VOER &
MEDICIJNEN
De leefomstandigheden en het voer bepalen
voor een groot gedeelte de gezondheid van
vijvervissen.
De kwaliteit van het (koi)voer en de hoeveelheid
voer per voerbeurt is dan ook sterk van belang.
Het is belangrijk om bij het voeren van
uw vissen rekening te houden met de
verschillende seizoenen. In de warme maanden
groeien (koi)vissen het hardst, vooral als de
watertemperatuur boven de 20 graden Celcius
stijgt. U kunt de vissen dan naar hartenlust
voeren. Bij lage watertemperaturen is het
aan te raden om voor licht verteerbaar voer
(Wheatgerm) te kiezen.

WAAROM KUSURI VOER?

••
••
••
••
••

Uitgebreid assortiment koivoer,
afgestemd op het seizoen
en behoeften van de vis
Beperkte kans op ziekten, omdat
het voer het afweersysteem
van vissen stimuleert
Verbetert de spijsvertering van
de koi, waardoor er minder
afval in het water komt
Producten komen voort uit
fascinatie voor de koihobby
Productontwikkeling in samenwerking
met de universiteit van Exeter

KOI CAFÉ
••••
••••
••
••

Kan tot 24 keer per dag voeren
Doseertijd in te stellen van 1 tot 99 seconden
Voercapaciteit: maximaal 2 kg
Voorzien van zichtglas om de
hoeveelheid voer te kunnen zien
Het innovatieve ontwerp voorkomt
dat er vocht bij het voer komt
Gegalvaniseerde behuizing

ARTNR.

TYPE

ARTNR.

TYPE

SK600

Koi Café groen

SK616

Timer 6 volt Koi Café

SK602

Koi Café rood

SK612

Zonnepaneel groen

SK604

Koi Café metallic

SK614

Zonnepaneel rood

SK606

Oplaadbare 6 volt batterij

SK610

Zonnepaneel metallic

SK608

Loodaccu oplader

WAAROM KUSURI MEDICIJNEN?
Kusuri visbehandelingsproducten en supplementen zijn volgens de officiele Britse farmaceutische kwaliteit
samengesteld. Kusuri houdt geen voorraden van vloeibare behandelingsproducten. Alles wordt vers
gemaakt voor verzending. Dit zorgt voor een maximale effectiviteit en houdbaarheid. Extra voordeel is dat
alle verpakkingen met vloeibare inhoud zijn voorzien van maatbekers, kinderveilige schroefsluitingen en
watervaste vinyl labels.

TIP
Voer de koi nooit meer dan dat ze
in 5 minuten kunnen opeten.

Gebruik de driepoot
standaard om de
AquaForte FishFeeder
hoger boven de
waterspiegel te installeren.

Kan 1 tot 24 keer per dag voeren
Doseertijd in te stellen van 0 tot 600 seconden
Voercapaciteit: 7 liter
Geschikt voor korrelgrootte
tussen de 2 en 9mm
Zeer eenvoudige 3-knopsbediening
Eenvoudig instelbare voertijden
Externe automatisering voor één of
meerdere automaten mogelijk

••
••

Kan tot 6 keer per dag voeren
Hoeveelheid voer per voerbeurt in te stellen
Elke doseertijd in te stellen
Mogelijkheid om extra handmatig te voeren
Voercapaciteit: 5 liter
LED display toont de klok en voerparameter
Indicatie voor lage batterijspanning
Werkt op batterijen (niet meegeleverd)
of met de meegeleverde 12 V
transformator met 5 meter kabel
Deksel en voerhouder zijn afneembaar
voor eenvoudig onderhoud
Voorzien van montage steuntjes

ARTNR.

TYPE
AquaForte Automatic Fishfeeder
Driepoot standaard voor AquaForte Fishfeeder

ARTNR.

TYPE

SK648

SK644

Automatic Fish Feeder

SK647
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TIP

AUTOMATIC
FISH FEEDER
••••••
••
••••
••

AQUAFORTE
AUTOMATIC
FISHFEEDER
••••••
••••
••••
••

KUSURI VOER
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KUSURI MEDICIJNEN

Op deze pagina vindt u een
greep uit het assortiment Kusuri
medicijnen. Informeer bij uw dealer
naar het complete assortiment.
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TIP

AQUAFORTE
QUALITY KOIVATS
Te gebruiken als:
Tijdelijk onderkomen voor uw koi
Quarantaine vat
Showvat
Kweekvat

••••
••••

De AquaForte koivaten zijn snel op- en af
te bouwen. De folie is 1 mm dik.

ACCESSOIRES

VOLOP GENIETEN
VAN UW VIJVER
SIBO biedt een breed assortiment aan vijvertoebehoren, dat het onderhoud van uw vijver
en de verzorging van uw vissen nog gemakkelijker maakt. In dit magazine vindt u een greep
uit ons assortiment. Kijk voor ons volledige assortiment op www.aqua-forte.com.

ARTNR.

MAAT(

INHOUD

SG210

Ø 100 x 60 cm

470 liter

SG212

Ø 150 x 60 cm

1050 liter

SG214

Ø 150 x 100 cm

1600 liter

SG216

Ø 200 x 60 cm

1800 liter

SG218

Ø 200 x 100 cm

2800 liter

SG220

Ø 250 x 100 cm

4375 liter

SG222

Ø 300 x 100 cm

6300 liter

SG224

Afdeknet Ø 100

-

SG225

Afdeknet Ø 150

-

SG226

Afdeknet Ø 200

-

SG227

Afdeknet Ø 250

-

SG228

Afdeknet Ø 300

-

AQUAFORTE
FLEXIBELE
KOI BOWLS

TIP
XCLEAR SMS ALERT MET FLOWSWITCH
Het ongewenst
uitvallen van de
circulatiepomp kan grote
gevolgen hebben voor
viskwekerijen en vijvers.
De SMS Alert waarschuwt
u middels een sms
wanneer de pomp uitvalt,
zodat u direct naar het
probleem kunt kijken.

AQUAFORTE
BLAUWE VISBOWL
De blauwe visbowl is ideaal om te gebruiken
voor inspectie van uw vissen.

Deze handig opvouwbare koi bowls zijn eenvoudig
op te zetten. Ze worden met een opbergtas geleverd,
waardoor ze gemakkelijk te transporteren zijn. De koi
bowls zijn voorzien van een afritsbaar afdeknet.
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TIP
Kijk voor het complete
assortiment van AquaForte
op www.aqua-forte.com.

ARTNR.

MAAT

INHOUD

SG230

Ø 90 cm x H 60 cm

± 380 liter

ARTNR.

BINNENMAAT

BUITENMAAT

INHOUD

SG232

Ø 120 cm x H 60 cm

± 680 liter

SB997

Ø 52/42 x H22 cm

Ø 56 x H24 cm

± 50 liter

SG234

Ø 180 cm x H 60 cm

± 1500 liter

SB998

Ø 66/59 x H31 cm

Ø 72 x H33 cm

± 100 liter

SCHEPNETTEN
Een schepnet is een onmisbare accessoire voor vijverbezitters. Schepnetten zijn onder andere te gebruiken voor:
Het vangen van uw vissen, wanneer u de vijver schoonmaakt of de vissen inspecteert
Het verwijderen van vuil of ongewenste plantengroei in uw vijver

••••

DRIJVENDE
INSPECTIENETTEN
Drijvende inspectienetten
kunt u gebruiken om
vissen te selecteren en
te inspecteren. De extra
diepe uitvoeringen
zijn uitermate geschikt
om vissen tijdelijk
apart te zetten voor
koishows of inspectie.
Maaswijdte 3 mm
PVC frame
Eenvoudige
montage

••••
••

ARTNR.

AFMETINGEN

SF138

80 x 40 x 30 cm (standaard)

SF139

100 x 60 x 40 cm (standaard)

SF130

90 x 60 x 60 cm (extra diep)

SF132

120 x 90 x 75 cm (extra diep)

SF134

150 x 120 x 100 (extra diep)

PROFESSIONELE KOI
DRAAGSOKKEN
Deze draagsokken zijn ideaal voor het
transporteren en overzetten van koi.
AFMETINGEN

SF272

Ø 25 cm, lengte 100 cm

SF274

Ø 30 cm, lengte 142 cm

SF276

Ø 41 cm, lengte 142 cm

SF278

Ø 25 cm, lengte 117 cm (waterdicht)

SF279

Ø 30 cm, lengte 185 cm (waterdicht)

ARTNR.

TYPE

SF280

Rond net Ø 43 cm inclusief aluminium steel 1,5 m

SF282

Rond net Ø 51 cm inclusief aluminium steel 2 m

SF284

Lepelnet 40 x 50 cm inclusief aluminium steel 1,5 m

TIP
Koop een schepnet met een zacht net om te
voorkomen dat koi beschadigen. Kijk voor meer
informatie over onze professionele aluminium
schepnetten op www.aqua-forte.com.

Om uw vijver helemaal compleet te maken, bieden wij een
ruim assortiment aan accessoires. Zo kunt u optimaal genieten

AQUAFORTE
POND & GARDEN
LED VERLICHTING
Met de LED verlichting van AquaForte kunt u
ook in het donker van uw vijver en tuin genieten.
De lampjes kunnen zowel boven als onder
water worden gebruikt. Ze beschikken over een
lichtsensor, zodat ze automatisch aan en uit gaan.
De 1,6 watt versie heeft rode, gele,
groene en blauwe kleurenschijfjes.

T

van uw vijver en vissen.

AQUAFORTE FISH GLOBE

De AquaForte Fish Globe geeft een unieke
beleving als het gaat om genieten van uw vijver
en vissen. Als de vissen de bol inzwemmen,
komen ze als het ware boven de normale
waterspiegel uit. Hierdoor ontstaat er een
prachtig schouwspel van
A
het onderwaterleven. De
Fish Globe combineert
het aangename met het
nuttige. Mocht er aan de
onderzijde van uw koi een
beschadiging zitten, dan
ziet u dit meteen wanneer
B
uw vis in de Fish
Globe zwemt,
zodat u snel actie
kunt ondernemen.

C

Kijk voor meer
informatie en een
filmpje van de Fish
Globe op www.aqua-forte.nl.
ARTNR.
ARTNR.

TYPE

SG165

HP1-1 1 x 1,6 watt (12 volt)

SG166

HP1-3 3 x 1,6 watt (12 volt)

SG150

HP3-1 1 x 3 watt (12 volt)

SG151

HP3-3 3 x 3 watt (12 volt)

SG155

HP6-1 1 x 6 watt (12 volt)

SG156

HP6-3 3 x 6 watt (12 volt)

SG160

HP12-1 1 x 12 watt (12 volt)

SG161

HP12-3 3 x 12 watt (12 volt)

AQUAFORTE
GARDENSNIPER
Deze sproeier met bewegingsdetector
verjaagt waargenomen dieren, zoals
reigers en katten, met een korte
doch schrikaanjagende straal water.
ARTNR.
SB332

TYPE

A

B

C

SK654

Fish Globe 500 mm

500 mm

710 mm

220 mm

SK656

Fish Globe 700 mm

700 mm

1000 mm

287 mm

AQUAFORTE
DOSATECH
DOSEERPOMP
••
••
••••

Doseert vloeibare oplossingen,
zoals waterbehandelingsmiddelen en
bacteriën, in het
leiding-systeem van
uw vijver
Gebruiksvriendelijke
3-knopsbediening
Doseert tot 24 keer per dag
Dosering 0 tot 600 seconden per dosering

TYPE

ARTNR.

TYPE

GardenSniper

SL231

Dosatech doseerpomp

SIBO FLUIDRA VIJVERMAGAZINE · 39

ARTNR.

HOBBYNETTEN
MET ALUMINIUM
STEEL

ACCESSOIRES IP

Vijvermagazine is een uitgave van SIBO Fluidra Netherlands B.V.

