
Vijverstartpakketten

Waterval
* vijvers met hoogteverschil na het filter, filter 
onder het waterniveau of gebruik van T-Flow

Vissenvijver
veel vissen, een aantal planten

3 x Superalite 35 l      zeer poreus substraat
bodemsubstraat   voor de aanhechting van bacteriën

Bacterial 50 ml       versnelt het ontstaan van
nitrificerende bacteriën         een biologisch evenwicht

Aqua Test Strips             eenvoudig de water-
pH, GH, KH, NO2, NO3, Cl2              kwaliteit controleren

GH Plus 1500 ml   verhoogt de
ideaal tussen 8 en 12 °DH             gezamelijke hardheid

KH Plus 1500 ml   verhoogt de
ideaal tussen 6 en 8 °DH                   carbonaathardheid

Floating Combi Filter 2500        drijvend
+ 13 Watt UV-C + 2500 l/h pomp  vijverfilter

art.nr. 181560

Green Line 5000               energiezuinige
40 Watt,  opvoerhoogte 3,5 m     vuilwaterpomp

Cross-Flow Biofill   compact doorstroom-
+ 18 Watt UV-C   filter met diverse filtermaterialen

art.nr. 181561

Green Line 5000               energiezuinige
40 Watt,  opvoerhoogte 3,5 m     vuilwaterpomp

Clear Control 25          drukfilter met veel
+ 9 Watt UV-C       functies en filtermaterialen

art.nr. 181562

tot 3000 liter

Waterval
* vijvers met hoogteverschil na het filter, filter 
onder het waterniveau of gebruik van T-Flow

Vissenvijver
veel vissen, een aantal planten

Plantenvijver
veel planten, een aantal vissen

tot 10.000 liter
10 x Superalite 35 l     zeer poreus substraat
bodemsubstraat   voor de aanhechting van bacteriën

Bacterial 200 ml     versnelt het ontstaan van
nitrificerende bacteriën         een biologisch evenwicht

Aqua Test Strips             eenvoudig de water-
pH, GH, KH, NO2, NO3, Cl2              kwaliteit controleren

GH Plus 3750 ml   verhoogt de
ideaal tussen 8 en 12 °DH             gezamelijke hardheid

KH Plus 3750 ml   verhoogt de
ideaal tussen 6 en 8 °DH                   carbonaathardheid

Green Line 5000               energiezuinige
40 Watt,  opvoerhoogte 3,5 m     vuilwaterpomp

Cross-Flow Biofill   compact doorstroom-
+ 18 Watt UV-C   filter met diverse filtermaterialen

art.nr. 181563

Green Line 8000       energiezuinige
70 Watt,  opvoerhoogte 4,5 m     vuilwaterpomp

Giant Biofill XL     groot doorstroomfilter
+ 18 Watt UV-C     met uitneembare cassettes

art.nr. 181564

Green Line 8000       energiezuinige
70 Watt,  opvoerhoogte 4,5 m     vuilwaterpomp

Clear Control 50          drukfilter met veel
+ 18 Watt UV-C       functies en filtermaterialen

art.nr. 181565 

Waterval
* vijvers met hoogteverschil na het filter, filter 
onder het waterniveau of gebruik van T-Flow

Vissenvijver
veel vissen, een aantal planten

Plantenvijver
veel planten, een aantal vissen

tot 20.000 liter
20 x Superalite 35 l     zeer poreus substraat
bodemsubstraat   voor de aanhechting van bacteriën

Bacterial 1000 ml   versnelt het ontstaan van
nitrificerende bacteriën         een biologisch evenwicht

Aqua Test Strips             eenvoudig de water-
pH, GH, KH, NO2, NO3, Cl2              kwaliteit controleren

GH Plus 7500 ml    verhoogt de
ideaal tussen 8 en 12 °DH             gezamelijke hardheid

KH Plus 7500 ml   verhoogt de
ideaal tussen 6 en 8 °DH                   carbonaathardheid

Green Line 8000       energiezuinige
70 Watt,  opvoerhoogte 4,5 m     vuilwaterpomp

Giant Biofill XL     groot doorstroomfilter
+ 18 Watt UV-C     met uitneembare cassettes

art.nr. 181566

Green Line 15000       energiezuinige
135 Watt,  opvoerhoogte 6,0 m   vuilwaterpomp

Giant Biofill XL     groot doorstroomfilter
+ 2 x 36 Watt UV-C  met uitneembare cassettes

art.nr. 181567 

Green Line 12500       energiezuinige
110 Watt,  opvoerhoogte 5,5 m   vuilwaterpomp

Clear Control 75          drukfilter met veel
+ 36 Watt UV-C    functies en filtermaterialen

art.nr. 181568 

Plantenvijver
veel planten, een aantal vissen

Wil je veel vissen of vooral planten?
Is er een waterval of hoogteverschil?
Kies de soort: plantenvijver, vissenvijver of vijver met waterval*
Het juiste Velda filter met UV-C unit en Green Line pomp
maakt het pakket compleet voor jouw vijver. 

Hoeveel liter water bevat de nieuwe of bestaande vijver?
Kies de capaciteit: tot 3000 liter, tot 10.000 liter of tot 20.000 liter water
De basis van elk pakket is voldoende substraat,
Bacterial, GH Plus, KH Plus en handige teststrips.


