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Als u een fontein, waterval
of beekloop neemt, is het
belangrijk dat het vijverwater helder wordt én blijft.
De Clear Control drukfilters kunnen een hoge druk
weerstaan en het water kan
na het filter nog een hoogteverschil overbruggen.
Ideaal voor een waterval.
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• Meer-standenkraan
voor het reinigen van het filter,
leeglopen van de vijver of
toedienen van medicijnen
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• Japanse mat
verwijdert grove vuildeeltjes uit het water
• Actieve filterkool
absorbeert fijne vuildeeltjes en kleurstof
• Lavasteen
voor optimale aanhechting van microorganismen
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Een tuinvijver is meer dan bak water. Het is een natuurlijke waterbiotoop op kleine schaal. In de vrije natuur zijn vijvers veel groter,
functioneren de biologische processen goed, waardoor het water
helder en gezond is. Bij een tuinvijver moet je de natuur een
handje helpen om de biologisch balans te bereiken. Alleen dan
kun je blijven genieten van helder water, gezonde planten en
tevreden vissen. Zelfs als de vijver goed is ingericht, kunnen er
problemen ontstaan die het biologisch evenwicht verstoren. Velda
biedt uitkomst met een passend filter voor elke vijversituatie.
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Drukfilters zijn zeer geschikt om, naast de filterfunctie, beeklopen,
watervallen of spuitfiguren te voeden met helder water. Het drukfilter kan een hoge druk weerstaan en het water kan na het filter
nog een hoogteverschil overbruggen. Naast de normale filtratie
zijn er diverse stroomrichtingen mogelijk voor het toedienen van
vismedicijnen, reinigen van het filter of leeglopen van de vijver.
Bij de backwash functie gaat de waterstroom in tegengestelde
richting door het filter en neemt het opgehoopte vuil mee. Ze zijn
zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen.
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Door ‘s winters een verwarmingselement
(Velda Pond Heater) in het filter te plaatsen,
kan het probleemloos blijven functioneren.
De vijver blijft dan helder en ijsvrij.
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ook verkrijgbaar als set
met Green Line 12500 vijverpomp + slang
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