
Help de natuur een handje
Vissen en planten gedijen prima in een goed bio-
logisch vijvermilieu met zuurstofrijk water. Vaak 
lukt dat niet zonder beluchting. Velda biedt uit-
komst! Beluchting geeft zuurstof, voert schade-
lijke gassen af en voorkomt dat de vijver bevriest.

laat uw vijver leven

            www.velda.com

velda

Vijverbeluchting        brengt de vijver tot leven

Beluchting is van levensbelang
Zuiver water is de basis voor een gezond vijvermilieu. 
Het water heeft immers directe invloed op de groei 
van de waterplanten, de ontwikkeling van de micro-
organismen en de conditie van de vissen. Een ge-
zond biologisch vijvermilieu waarin planten en vissen 
zich prettig voelen . . . dat is de wens van elke vijver-
liefhebber! Vaak is beluchting noodzakelijk om het 
vijverwater van voldoende zuurstof te voorzien. Vijver-
beluchting houdt het water in beweging, wat de 
bacteriële ontwikkeling bevordert. Daardoor krijgt het 
biologisch evenwicht de kans om zicht te stabiliseren.

•	 zomer
Wanneer de watertemperatuur stijgt, treedt vaak 
zuurstofgebrek op. De vissen komen naar de opper-
vlakte om lucht te happen. Beluchting van de vijver 
biedt dan uitkomst. De luchtbellen geven zuurstof 
aan het water en voeren schadelijke gassen af. 

•	 winter
Wanneer de vijver dichtvriest in de winter komt vis-
sterfte regelmatig voor. Hak echter nooit een wak in 
het ijs, want de trillingen zijn schadelijk voor uw vissen. 
Beluchting van het water is dan beter. De luchtbellen 
houden de vijver ijsvrij en het water rijk aan zuurstof.

 Als  u  algen  verwijdert,
 valt ook een belangrijke
 zuurstofbron weg. Extra
beluchting is dan nodig.

•	beluchtingsdobber
zuurstof in het filter stimuleert de 
ontwikkeling   van   micro-organismen

•	 ingebouwde pomp
lucht  en  water  circuleren
langs   het   filtermateriaal

•	filterschuim
verwijdert   zichtbare   vuil-
deeltjes uit het vijverwater

•	Filtra-Sub
voor de optimale aanhech-
ting van micro-organismen

Meer informatie of inspiratie? www.velda.com 

Zuurstof is onmisbaar
voor gezonde
vijvers

Onmisbare onderdelen
Om een perfecte vijverbeluchting aan te breng-
en heeft u de keuze uit diverse verdeelkranen, 
verbindingsstukken, terugslagventielen, luchtste-
nen en luchtslang, verkrijgbaar in drie diameters.

Luchtpompen voor elke vijver
De Silenta professionele luchtpompen staan 
garant voor een hoge luchtopbrengst bij 
een laag energieverbruik. De geluidsarme 
motor heeft een lange levensduur. Complete 
beluchtingsset met  luchtslang  en  luchtstenen.

•	verbindingstukken 
om  afsplitsingen  te 
maken voor beluch-
ting   op   meerdere 
plaatsen in de vijver  

•	 luchtstenen
voor de optimale 
verspreiding van
de  luchtbellen
door het water

•	 luchtslang
verbindt de lucht-
stenen  met  de
pompuitgang

•	vezelversterkte luchtslang
voor de verbinding
met de luchtsteen

•	grote luchtsteen
voor verspreiding van
de luchtbellen

•	hoge luchtopbrengst 
bij een laag energieverbruik

•	geluidsarme motor
met een lange levensduur

Onzichtbare vijververzorging
Het Internal Venturi filter is ideaal voor vijver-
liefhebbers die kiezen voor het gemak van een 
alles-in-één product. Dit compacte onderwater-
filter met pomp en zuurstofvoorziening zorgt 
het hele jaar door voor filtratie én beluchting.
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