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• UV-C Unit
bestrijdt groene zweefalgen en ziektekiemen
voor kristalhelder water en een gezonde vijver

• Ingebouwde pomp
de constante watercirculatie door
het filter houdt het vijverwater in
beweging en rijk aan zuurstof

Is uw vijver niet helder?
Filtratie biedt uitkomst

nieuw

• UV-C Unit
bestrijdt groene zweefalgen en ziektekiemen
voor kristalhelder water en een gezonde vijver

• UV-C Unit
bestrijdt groene zweefalgen en ziektekiemen
voor kristalhelder water en een gezonde vijver

• Meer-standenkraan
handig bij reinigen van het filter, leeglopen
van de vijver of toedienen van vismedicijnen

• Japanse matten
verwijdert grove vuildeeltjes   uit   het   vijverwater
• Filtermedium
absorbeert  langdurig  en
effectief nitriet en nitraat
• Actieve filterkool
absorbeert de fijnste vuildeeltjes   en   kleurstoffen

• Beluchting
extra zuurstof in het filter
stimuleert  de  aangroei
van   micro-organismen

• UV-C Unit
bestrijdt groene zweefalgen en
ziektekiemen voor kristalhelder
water  en  een  gezonde  vijver

• Japanse matten
verwijdert  grove
vuildeeltjes uit
het vijverwater
• Actieve filterkool
absorbeert       de
fijnste vuildeeltjes
en     kleurstoffen
• Filtra-Sub
voor de optimale
aanhechting   van
micro-organismen

• Drijflichaam
laat het filter onder het
wateroppervlak drijven

• Filtermateriaal
verwijdert  grove
en fijne vuildeeltjes
uit  het  vijverwater

• Biofilterballen
voor de optimale aanhechting
van micro-organismen

• Japanse matten
verwijdert grove
vuildeeltjes uit
het vijverwater

deze filtermaterialen
zijn optioneel voor
de Clear Control 100

Kies uw filter

tot 5000 liter

tot 10.000 liter

20.000 tot 60.000 liter

tot 60.000 liter

Help de natuur een handje
Zuiver water is van belang voor de conditie van
waterplanten, vissen en micro-organismen. Zelfs
als de vijver goed is ingericht, kunnen er problemen ontstaan die het biologisch evenwicht verstoren. Een filter is voor veel vijvers een uitkomst.

Drijvende vijverfiltratie
Het Floating Combi Filter is een compleet drijvend filter, waarbij het gefilterde water over de
bovenkant van het filter stroomt. Het combifilter
is klaar voor gebruik en vormt geen storend
element: plaats het filter in uw vijver en klaar!

Compact en compleet
De Cross-Flow Swirl is een compact filter met
uitneembare cassettes en roterende carrousels.
Het vijverwater wervelt als het ware door de
diverse filtermaterialen. Deze ultieme filtratietechniek verzekert u van helder vijverwater!

Groot en veelzijdig filter
Het Giant Biofill XL is een groot cassettefilter:
ideaal voor koivijvers. Het water stroomt op
en neer door de uitneembare cassettes met
Japanse matten en biofilterballen. Beluchting
in het filter bevordert de biologische filtratie.

Drukfilters voor elke vijver
Als u een fontein of waterval neemt, is het
belangrijk dat het vijverwater helder wordt én
blijft. De Clear Control drukfilters kunnen een
hoge druk weerstaan: ideaal voor een waterval.
Meer informatie of inspiratie? www.velda.com

