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Het juiste filter voor een schone en 
gezonde vijver
Het juiste filter garandeert gezond en schoon water in de vijver. 
Het filter zorgt namelijk voor de filtratie en omzetting van de 
afvalstoffen. De filtratie gebeurt in het mechanische deel van het 
filter, hier worden de grovere vuildeeltjes eruit gefilterd. 
In het biologische filtergedeelte worden de schadelijke stoffen 
door bacteriën omgezet naar planten voeding. Filters zijn 
verkrijgbaar in vele maten en soorten. Welk filter geschikt is 
hangt af van een aantal factoren.

De volgende factoren bepalen welk filter het meest geschikt is:
• De hoeveelheid vissen in de vijver bepaalt de maat van het 

filter. Hoe meer vissen er in de vijver worden gehouden, des te 
meer afvalstoffen er geproduceerd worden, dus hoe groter het 
filter moet zijn.

• Ligt uw vijver voornamelijk in de zon of is het een ondiepe 
vijver, ook dan heeft u een grotere filter nodig.

• De inhoud van de vijver; een grote vijver heeft een andere filter 
nodig dan een klein vijvertje.

• Is de vijver een Koi- of visvijver, een planten vijver of een 
combinatie van vis- en plantenvijver. Planten breken namelijk 
afvalstoffen af en helpen zo mee het natuurlijk evenwicht te 
herstellen.

• Een vijverfilter en pomp moeten 24 uur per dag in bedrijf zijn, 
indien mogelijk 12 maanden per jaar. Alleen bij bevriezingsgevaar 
schakelt u de pomp en filter uit, maak deze dan direct schoon.

Het biologisch evenwicht in de vijver
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SuperFish Combi Clear 2000 - 4000
De één stekker oplossing voor de kleine vijver.
4-in-1 onderwaterfilter met pomp, UVC, filtermedia 
en fonteinsproeikop. 

Eenvoudig en snel in gebruik te nemen, geen ingewikkelde 
installatie met slangen, kabels en allerlei aansluitingen. 
Plaats de Combi Clear op de bodem van de vijver, steekt de 
stekker in het stopcontact en de filter werkt!

• De stabiele basis en het grote handvat, maakt plaatsing 
in de vijver eenvoudig.

• Filterkamer met actieve kool, CrystalMax en spons voor 
optimale filtratie en eenvoudig onderhoud.

• In hoogte verstelbaar en kantelbare fontein met 
verschillende sproei koppen.

• Regelbare waterflow en opvoerhoogte met extra 
aansluiting voor een waterval.

• Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.
• Inclusief 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

Technische specificaties
Art. Model Max vijverinhoud Pomp cap. H.max Pomp UVC Afm.

06020750 Combi Clear 2000 2.000 L 1.050 L/h 1,4 m 12 Watt 5 Watt 31x23x12 cm

06020755 Combi Clear 4000 4.000 L 1.950 L/h 1,9 m 26 Watt 7 Watt 31x23x12 cm

06020760 Combi Clear Filter Media Set: Filterschuim, Actieve Filterkool en CrystalMax

4-in-1 Filter met UVC en Pomp
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Technische specificaties
Art. Model Max vijverinhoud Pomp cap. UVC Inlaat Uitlaat Afm.

06020130 TopClear 5000 5.000 L 2.500 L/h 7 Watt 14/20/25 mm 14/20/25 mm 34x34x40 cm

06020135 TopClear 10000 10.000 L 3.500 L/h 9 Watt 25/32/40 mm 25/32/40 mm 35x44x46 cm

06020140 TopClear 15000 15.000 L 5.000 L/h 11 Watt 25/32/40 mm 25/32/40 mm 35x44x58 cm

UV vervangingslampen geschikt voor SuperFish 
TopClear Filters
06011010 SF UV PL-lamp 7 Watt (TopClear 5000) G23

06011015 SF UV PL-lamp 9 Watt (TopClear 10000) G23

06011020 SF UV PL-lamp 11 Watt (TopClear 15000) G23

06010140 SF UV PL-lamp 18 Watt (TopClear 18000) G23

SuperFish TopClear
Een uniek 3-staps vijver-drukfilter.
1: Filterschuim zorgt voor mechanische filtering.
2: Bacteriën in de Bio-balls zorgen voor biologische 

zuivering.
3: Ingebouwde UVC zorgt voor bestrijding van algen 

en werkt preventief tegen ziektes.

• Alle aansluitingen op de deksel. Hierdoor kan het filter bijna 
geheel worden ingegraven of weggewerkt naast de vijver. 

• Drukfilter, dus plaatsing zelfs onder het waterniveau is 
mogelijk.

• UV-indicator, veilige controle of de UV-lamp werkt.  
• Auto Clean Wash: terug-spoelsysteem voor het eenvoudig 

reinigen van het filter (u laat het vuile water gewoon 
weglopen).

• 2 jaar garantie en GS gekeurd.

Auto Clean Wash, voor het 
eenvoudig reinigen van uw 
filter.

Door de UV-indicator in de 
kap kunt u eenvoudig zien 
of de UV lamp brandt.

Ingebouwde UVC, zorgt 
ervoor dat uw vijver binnen 
14 dagen glashelder is.

De Flow-indicator geeft de 
doorstroomsnelheid weer, 
hierdoor ziet u wanneer het 
filter moet worden gereinigd.



+ ENERGY SAVING PUMP

FILTER + UV-C
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Technische specificaties
Art. Model Max vijverinhoud Pomp cap. Pomp UVC Inlaat Uitlaat Afm.

06020145 TopClear 5000 Kit 5.000 L 2.000 L/h 25 Watt 7 Watt 14/20/25 mm 14/20/25 mm 34x34x40 cm

06020150 TopClear 10000 Kit 10.000 L 2.900 L/h 45 Watt 9 Watt 25/32/40 mm 25/32/40 mm 35x44x46 cm

06020160 TopClear 18000 Kit 18.000 L 5.300 L/h 29 Watt 18 Watt 25/32/40 mm 25/32/40 mm 35x44x58 cm

SuperFish TopClear 18000 Kit
De TopClear 18000 Kit is een complete 3-in-1 kit bestaande uit het 
TopClear drukfilter met 18 Watt UVC en de zeer zuinige PondECO 4900 
vijverpomp. Dit topmodel is geschikt voor vijvers tot 18.000 liter. 

De nieuwe 29 Watt elektronische SuperFish PondECO 4900 pomp heeft een 
pompcapaciteit van maar lieft 5.300 liter per uur. Maximale prestaties met een 
zeer laag energieverbruik en volledig afgestemd op de TopClear 18000! 
De krachtige 18 Watt UV-lamp zorgt voor een heldere vijver binnen 14 dagen. 
Het filter is voorzien van filterschuim en Bio-Balls en uitgerust met Auto Clean 
Wash en Flow-indicator. 
De PondECO pomp en het TopClear filter zijn TUV-GS gekeurd. 

TopClear Backwash kraan
Optionele 

kraan voor de 
backwash 

uitlaat. 
Maakt het 
reinigen 

gemakkelijker.
TopClear Vervangspons-set

SuperFish TopClear Kits
De TopClear 5000 en 10000 zijn ook 
verkrijgbaar als complete 3-in-1 kit 
met pomp.

De TopClear 5000 Kit is voorzien van 
de Pond-Flow ECO 2000 pomp, met 
een pompcapaciteit van 2.000 liter per 
uur bij 25 Watt. De TopClear 10000 Kit 
is uitgerust met een 45 Watt Pond-Flow 
ECO 3000 pomp, met een capaciteit 
van 2.900 liter per uur.

06020625
TopClear 5000

06020717
TopClear 5000

06020630
TopClear 10/15/18000

06020719
TopClear 10/15/18000
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Technische specificaties
Art. Model Max vijverinhoud Pomp cap. Pomp UVC Inlaat Uitlaat Afm.

06020200 Pond Clear 3000 3.000 L 1.000 L/h - 5 Watt 25/32/40 mm 32 mm 37x24x24 cm

06020232 Pond Clear 3000 Kit 3.000 L 1.000 L/h 12 Watt 5 Watt 25/32/40 mm 32 mm 37x24x24 cm

06020235 Pond Clear 6000 Kit 6.000 L 3.500 L/h 14 Watt 7 Watt 25/32/40 mm 50 mm 37x27x40 cm

06020240 Pond Clear 12000 Kit 12.000 L 5.300 L/h 29 Watt 13 Watt 25/32/40 mm 75 mm 55x38x43 cm

Pond Clear uitlaat aansluittoebehoren
08083075 Pond Clear Pijp 1,5 m + Knie 90° - Ø 63 mm 

08083080 Pond Clear Pijp 1,5 m + Knie 90° - Ø 75 mm

08083085 Pond Clear Uitlaat Slangtule Ø 63 - 50 mm

08083090 Pond Clear Uitlaat Slangtule Ø 75 - 50 mm

SuperFish Pond Clear 3000 en 3000 Kit
Compleet biologisch vijverfilter met 5 Watt UVC, voor 
kleine vijvers tot 3000 liter. 

• Compleet met filtermat en Bio-Balls voor biologische 
filtratie.

• In het deksel ingebouwde UVC, voor een heldere vijver 
binnen 14 dagen en eenvoudig onderhoud.

• Ook verkrijgbaar als kit met Pond-Flow ECO 1000 pomp, 
met een pompcapaciteit van 1.000 L/h.

• 2 jaar garantie.

• 2 filterkamers voor een goede biologische werking.
• De eerste filterkamer is gevuld met filterborstels voor 

vuilopvang.
• De tweede filterkamer bevat filtermatten en Bio-Bals 

voor biologische filtratie.
• De UVC-unit is ingebouwd in het deksel.
• 2 jaar garantie en GS gekeurd.

SuperFish Pond Clear 6000 Kit en Pond Clear 12000 Kit
Complete biologische vijverfiltersets met ingebouwde UVC en een krachtige elektronische vijverpomp met een 
zeer laag energieverbruik.

+ Energy Saving Pump!
14 Watt - Flow 3500 L/h

+ Energy Saving Pump!
29 Watt - Flow 5300 L/h
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VDL Professionele Schuifkraan
Voor het regelen en/of afsluiten van het water. Door 
de speciale constructie wordt het vuil perfect 
afgelaten en gaat de schuifkraan niet vastzitten. 

VDL Schuifkranen

Ø 50 mm [Art. 08082100]

Ø 63 mm [Art. 08082105]

Ø 75 mm [Art. 08082110]

Ø 90 mm [Art. 08082115]

Ø 110 mm [Art. 08082120]

Ø 160 mm [Art. 08082122]

VDL Kogelkraan
Kraan voor het regelen en/of afsluiten van het 
vijverwater. 

VDL Kogelkranen

Ø 50 mm [Art. 08082130]

Ø 63 mm [Art. 08082135]

Ø 75 mm [Art. 08082140]

Ø 90 mm [Art. 08082145]

Ø 110 mm [Art. 08082150]

Budget Schuifkraan
Voordelige schuifkraan voor het regelen en/of 
afsluiten van het vijverwater.

Budget Schuifkraan

Ø 40 mm [Art. 08082199]

Ø 50 mm [Art. 08082200]

Ø 90 mm [Art. 08082202]

Ø 110 mm [Art. 08082205]

Ø 160 mm [Art. 08082210]

Budget Tank/folie Connector 
Voordelige connector voor aansluitingen, door voeren 
en overlopen. 

Budget Connectors

Ø 40 mm [Art. 08085005]

Ø 50 mm [Art. 08085010]

Ø 63 mm [Art. 08085015]

Ø 75 mm [Art. 08085017]

Ø 90 mm [Art. 08085020]

Ø 110 mm [Art. 08085025]

Connector Rond Ø 110 mm [Art. 08085027]

Professionele Tank/folie Connector
Tank/Folie connector voor aansluitingen, doorvoeren 
en overlopen. 

Professionele Connectors

Ø 40 mm [Art. 08081000]

Ø 50 mm [Art. 08081005]

Ø 63 mm [Art. 08081010]

Ø 75 mm [Art. 08081015]

Ø 90 mm [Art. 08081020]

Ø 110 mm [Art. 08081025]

Budget Doorvoer met schroefdraad
Voordelige doorvoeren voor vijverfolie en polyester 
bakken.

Budget Doorvoeren

Ø 40 mm [Art. 08085035]

Ø 50 mm [Art. 08085040]

Ø 63 mm [Art. 08085045]

Ø 75 mm [Art. 08085050]

Ø 90 mm [Art. 08085055]

Ø 110 mm [Art. 08085060]

Bodemdrain
Bodemdrains zorgen voor aanvoer van het water naar 
het gravity filter. 

Bodemdrains

Ø 40 mm [Art. 08084005]

Ø 50 mm [Art. 08084010]

Ø 63 mm [Art. 08084015]

Ø 75 mm [Art. 08084020]

Ø 90 mm [Art. 08084025]

Bodemdrain Domed, Ø 110 mm [Art. 08083005]
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Filtermedia in voordelige 10 liter zakken
Het is belangrijk dat u het filtermedia regelmatig vervangt voor optimale werking. Hieronder staan de 

verschil lende soorten en de specifieke eigen schappen.

SuperFish Zeoliet
Absorbeert ammonium en andere 
giftige stoffen uit het vijverwater. 
Het voorkomt algengroei en 
ammoniak vergiftiging.

SF Zeoliet zak 10 L [Art. 08040205]

SF Zeoliet zak 25 L [Art. 08040170]

SuperFish Lava-Rock
Natuurlijk filtermedia. De open 
structuur biedt een groot oppervlak 
voor de groei van nuttige filter-
bacteriën.

SF Lava-rock zak 10 L [Art. 08040210]

SF Lava-rock zak 25 L [Art. 08040160]

SuperFish Filtersubstraat 
Filtersubstraat is zeer poreus en 
heeft daardoor een groot 
bacteriehechtend oppervlak.

SF Filtersubstaat zak 10 L [Art. 08040215]  

SF Filtersubstaat zak 25 L [Art. 08040155]

SuperFish BioBlocks
Plastic filtermedia met een groot 
oppervlak voor de groei van nuttige 
filterbacteriën, eenvoudig te reinigen.

SF BioBlocks zak 10 L [Art. 08040220] 

SF BioBlocks zak 25 L [Art. 08040165]

SuperFish Bio-Balls 
Ontworpen voor een maximaal 
bacterie hechtend oppervlak. Ze zijn 
zeer slijtvast en hebben een 
onbegrensde levensduur.

SF Bio-Balls zak 10 L [Art. 08040225]

SuperFish Vijverzout
Speciaal zout zonder enige chemische 
toevoegingen, het heeft een positief 
effect op de gezondheid van uw 
vissen en het vijverleven.  Het werkt 
preventief tegen visziektes.

SF Vijverzout zak 10 L [Art. 08040227]
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Hoogwaardige filtermedia in 10 liter zakken
Optimaliseer de prestaties van uw vijverfilter, met hoogwaardig filtermedia werkt uw filter veel beter.  Met 

als resultaat glashelder en gezond water.

SuperFish Super Activated Carbon
De beste kwaliteit filterkool, het is fosfaatvrij en het 
garandeert optimale resultaten. Actieve Filterkool 
absorbeert in korte tijd kleur- en giftige stoffen uit het 
water terwijl de pH-waarde neutraal blijft. 

SF Super Actieve kool [Art. 08040200] 

SuperFish CrystalMax
Zeer poreus filtermedium gemaakt uit glas, het werkt als 
een spons voor micro-organisme en het garandeert 
optimale resultaten. Afvalstoffen en schadelijke stoffen 
worden zeer effectief afgebroken door de aerobe 
(zuurstofrijke) en anaerobe (zuurstofarme) filterprocessen. 

SF CrystalMax [Art. 08040240]

Filterfoam en noppenmatten
Geschikt voor alle soorten vijverfilters, in verschillende 
diktes en handig op maat te knippen. Het filterfoam is 
gemakkelijk te reinigen en dient jaarlijks vervangen te 
worden.

Filterfoam 100x10x10 cm [Art. 08020005]

Filterfoam 100x100x2 cm Fijn [Art. 08020010]

Filterfoam 100x100x2 cm Grof [Art. 08020015]

Filterfoam 100 x100x5 cm Fijn [Art. 08020025]

Filterfoam 100x100x5 cm Grof [Art. 08020030]

Filterfoam 50x50x2 cm Fijn [Art. 08020065]

Filterfoam 50x50x2 cm Middel [Art. 08020070]

Filterfoam 50x50x2 cm Grof [Art. 08020075]

Filterfoam 50x50x5 cm Fijn [Art. 08020035]

Filterfoam 50x50x5 cm Grof [Art. 08020040]

Noppenmat 100x50x2 cm Fijn [Art. 08020055]

Noppenmat 100x50x2 cm Grof [Art. 08020060]

SuperFish 
Filtermediazakken
Handige zakken voor filtermedium.

15x25 cm 2 stuks [Art. 08040057]

35x52 cm Grof [Art. 08040131]

35x52 cm Fijn [Art. 08040059]

50x85 cm Grof [Art. 08040232]

SuperFish Filterwatten
Ideaal voor het verwijderen van vuil deeltjes en organische 
verontreiniging. De witte watten zijn fijn van structuur, de 
groene zijn grover. Vervang filter watten ééns per maand.

Fijn 100g [Art. 08040006]

Fijn 250g [Art. 08040011]

Fijn 500g [Art. 08040016]

Grof 100g [Art. 08040021]

Grof 250g [Art. 08040026]

Grof 500g [Art. 08040031]
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Een vijverpomp is het hart van de 
vijver!
Zeker zo belangrijk als een goed filter is een goede pomp. Die 
moet er namelijk voor zorgen dat het vervuilde water in het filter 
terecht komt. Hier moet u op letten bij de aanschaf van een juiste 
pomp:

• De pompcapaciteit moet 50% van de vijverinhoud bedragen voor 
een grondige reiniging.

• Houd rekening met capaciteits verliezen door slanglengte, UV-
lamp en opvoerhoogte.

• Voor een goede reiniging is het beter een pomp 
te gebruiken zonder filterspons zodat de 
vuil deeltjes in uw filter terecht 
komen in plaats van in de filterspons.

• Om zoveel mogelijk vuil aan te zuigen 
zet u de pomp in het diepste deel van 
de vijver.

• Voor goede circulatie plaatst u de 
pomp en filter uitlaat zo ver mogelijk 
uit elkaar.

• Wilt u een fonteinsproeier of een 
waterbel, neem dan een apart 
pompje met een voorfilter. Deze zijn 
zeer betaalbaar, uw fontein hoeft 
immers niet 24 uur per dag te 
sproeien.

SuperFish Pond-Flow ECO
Multifunctionele energiezuinige vijverpomp voor 
fonteinen en eenvoudige vijverfilters.

• 5 uitvoeringen, met een pomp capaciteit van resp. 700, 
1.000, 2.000, 2.900 of 4.900 liter per uur.

• Inclusief twee verschillende sproei koppen: een fontein-
sproeier en een waterbel (Pond-Flow ECO 600 is 
inclusief fonteinsproeier).

• In hoogte verstelbaar en kantelbaar (15°).
• Energiezuinig, dus 

voordelig in gebruik.
• Inclusief 10 meter kabel.
• 2 jaar garantie en TÜV 

keuring.

Technische specificaties
Art. Model Max pomp cap. H.max Uitlaat Power

07060010 Pond-Flow ECO 600 650 L/h 1,2 m 20 mm 8 Watt

07060015 Pond-Flow ECO 1000 1.000 L/h 1,4 m 20/25/32 mm 12 Watt

07060020 Pond-Flow ECO 2000 2.000 L/h 1,9 m 20/25/32 mm 25 Watt

07060025 Pond-Flow ECO 3000 2.900 L/h 2,3 m 20/25/32 mm 45 Watt

07060030 Pond-Flow ECO 5000 4.900 L/h 3,3 m 25/32/40 mm 95 Watt

Pond-Flow ECO vervangspons
07060379 Pond-Flow ECO 600 spons 

07060380 Pond-Flow ECO 1000 spons 

07060385 Pond-Flow ECO 2000 spons 

07060390 Pond-Flow ECO 3000 spons

07060395 Pond-Flow ECO 5000 spons 



11

SuperFish PondECO 8000 - 12000 - 15000
Krachtige synchroon pomp met een voordelig prijskaartje. Dit maakt de PondECO tot een ideale 
pomp voor alle soorten vijvers. Professionele kwaliteit voor de voordeligste prijs!

Technische specificaties
Art. Model Max pomp cap. H.max Uitlaat Power

07070143 PondECO 2900 3.500 L/h 2,0 m 25/32/40 mm 14 Watt

07070147 PondECO 4900 5.300 L/h 3,2 m 25/32/40 mm 29 Watt

Technische specificaties
Art. Model Max pomp cap. H.max Uitlaat Power

07070155 PondECO 8000 7.200 L/h 4,0 m 25/32/40 mm 80 Watt

07070160 PondECO 12000 11.300 L/h 4,5 m 25/32/40 mm 155 Watt

07070165 PondECO 15000 14.200 L/h 4,1 m 25/32/40 mm 175 Watt

• Voorzien van 3 jaar garantie en TÜV keuring voor 
kwaliteit en veiligheid.

• Verplaatst grote hoeveelheden water bij een 
laag stroomverbruik.

• DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor 
minimale slijtage.

• Vortex schoepen om vuildeeltjes tot 8 mm 
moeiteloos te transporteren.

• Draaibare Multi-step slangaansluiting.
• Gemakkelijk te installeren en vrijwel 

onderhoudsvrij.

Deze pomp is niet geschikt  
voor droogopstelling.

SuperFish PondECO 2900 - 4900
Zeer zuinige en compacte elektronische 
vijverpomp, perfect voor kleine en middelgrote 
filters.

• Maximale pompcapaciteit bij een zeer laag 
energieverbruik.

• DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor 
minimale slijtage.

• Speciale Vortex schoepen transporteren 
vuildeeltjes moeiteloos.

• Multi-step slangaansluiting.
• Thermische beveiliging tegen overbelasting.
• Kan in droogopstelling en als onderwater pomp 

worden gebruikt.
• Gemakkelijk te installeren en vrijwel 

onderhoudsvrij.
• 2 jaar garantie en TÜV keuring.
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• Maximale pompcapaciteit bij een 
extreem laag energieverbruik.

• Kan in droogopstelling en als 
onderwater pomp worden gebruikt.

• Droogloopbeveiliging, als de pomp 
droog loopt dan stopt deze 
automatisch.

• Multi-step slangaansluiting.
• DCS: keramische aandrijving en 

tandwielen voor minimale slijtage.
• Speciale Vortex schoepen welke 

vuildeeltjes tot 6 mm moeiteloos 
transporteren.

• 2 jaar garantie en TÜV keuring.

Technische specificaties
Art. Model Max pomp cap. H.max Uitlaat Power

07070177 PondECO Plus E 3500 3.500 L/h 2,0 m 25/32/40 mm 14 Watt

07070179 PondECO Plus E 5000 5.000 L/h 3,0 m 25/32/40 mm 22 Watt

07070182 PondECO Plus E 8000 7.800 L/h 4,2 m 25/32/40 mm 41 Watt

07070184 PondECO Plus E 10000 9.200 L/h 5,8 m 25/32/40 mm 68 Watt

07070187 PondECO Plus E 12000 11.200 L/h 6,0 m 25/32/40 mm 85 Watt

07070189 PondECO Plus E 15000 15.000 L/h 6,5 m 40/50 mm 130 Watt

07070197 PondECO Plus E 20000  19.500 L/h 6,0 m 40/50 mm  150 Watt

SuperFish PondECO Plus E
De meest economische elektronische filterpomp, perfect voor filtratie en water-
bewegingen met het laagst mogelijke energieverbruik (ca. 5 Watt per 1.000 L/h).  
De technologie zorgt voor zeer goede prestaties en opvoerhoogte. De vijverpomp die 
een groen label verdient! Inclusief 2 jaar Pick-up and Replace garantie voor maximale 
zekerheid en zorgeloos gebruik.

SuperFish Pump Clean
Pump Clean is een natuurlijk zuur dat kalkaanslag eenvoudig en doel
treffend oplost en uw pomp reinigt. Regelmatig reinigen van uw pomp is 
nood zakelijk voor een langere levens duur en behoud van garantie. In de 
vijver ontstaat kalkaanslag op uw pomp, hierdoor zullen algen en ander 
vuil zich gaan hechten en kan uw pomp zelfs vastlopen. 

SF Pump Clean [Art. 07070500]

48 uur Pick-up & Replace 
Garantie aan huis! 
Een kapotte pomp is een groot probleem 
voor uw kostbare vijver en vissen. Echter 
geen nood, binnen 48 uur leveren wij 
kosten loos een nieuwe pomp aan huis.* 
* van maandag t/m vrijdag, in het 

weekend geen leveringen.
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Technische specificaties
Art. Model Max pomp cap. H.max Uitlaat Power

07070210 PondECO Plus RC 5000 2.000-5.000 L/h 0,9-3,0 m 25/32/40 mm 6-22 Watt

07070215 PondECO Plus RC 10000 4.500-9.200 L/h 1,6-5,8 m 25/32/40 mm 13-68 Watt

07070220 PondECO Plus RC 15000 8.000-15.000 L/h 2,5-6,5 m 40/50 mm 23-130 Watt

07070225 PondECO Plus RC 20000 11.000-19.500 L/h 2,5-6,0 m 40/50 mm 64-150 Watt

SuperFish PondECO Plus RC 
De PondECO Plus E is ook verkrijgbaar 
met een afstandsbediening, waarmee 
u de pompcapaciteit kunt regelen. 
Met de afstandsbediening kunt u de 
pomp in- en uitschakelen en de 
waterflow en op het gewenst niveau 
(10 stappen) instellen en daarmee 
energie besparen. Verkrijgbaar in vier 
uitvoeringen: PondECO Plus RC 5000, 
10000, 15000 en 20000.
Inclusief 2 jaar Pick-up and Replace 
garantie voor maximale zekerheid en 
zorgeloos gebruik.

• Voorzien van afstandsbediening, waarmee de pompcapaciteit en opvoerhoogte in 
te stellen is.

• Zeer solide behuizing zorgt voor een minimale kans op verstopping en maakt 
installatie en onderhoud eenvoudig.

• De elektronische motor zorgt voor zeer goede prestaties bij een extreem laag 
energieverbruik.

• Kan in droogopstelling en als onderwater pomp worden gebruikt.
• Droogloopbeveiliging, als de pomp droog loopt dan stopt deze automatisch.
• Multi-step slangaansluiting.
• Keramische aandrijving (DCS) en Vortex schoepen.
• 2 jaar garantie en TÜV keuring.

48 uur Pick-up & Replace 
Garantie aan huis! 
Een kapotte pomp is een groot probleem 
voor uw kostbare vijver en vissen. Echter 
geen nood, binnen 48 uur leveren wij 
kosten loos een nieuwe pomp aan huis.* 
* van maandag t/m vrijdag, in het 

weekend geen leveringen.
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SuperFish Pond Skim
De SuperFish vijverskimmer drijft in de vijver en zuigt 
vuil, zoals bladeren, stof en algen van het water-
oppervlak op. Voor een heldere en gezonde vijver.

• Eenvoudig schoon te maken door het verwijderbare 
afvalrooster.

• Laag stroomverbruik.
• De Pond Skim 2000 heeft een pompcapaciteit van 2.000 

liter per uur en is geschikt voor vijvers tot 25 m2.
• De Pond Skim 3000 heeft een pompcapaciteit van 3.000 

liter per uur en is geschikt voor vijvers tot 40 m2.
• 2 jaar garantie.

Technische specificaties
Art. Model Pomp cap. Vijver afm. Power

07060050 Pond Skim 2000 2.000 L/h 25 m2 25 Watt

07060060 Pond Skim 3000 3.000 L/h 40 m2 40 Watt

07060055 Pond Skim 2000/3000 Vervangspons

Technische specificaties
Art. Model Max pomp cap. H.max Pomp afm. Uitlaat Power

07060450 Pond-Power 200 200 L/h 0,6 m 52x36x55 mm 9 mm 3 Watt

07060455 Pond-Power 400 420 L/h 0,8 m 75x43x62 mm 12 mm 5,5 Watt

07060460 Pond-Power 650 700 L/h 1,2 m 115x75x87 mm 12 mm 10 Watt

SuperFish Pond-Power, circulatiepompen
SuperFish Pond-Power circulatiepompen zijn ideaal voor het opvoeren of 
circuleren van water in fonteinen, waterornamenten, biologische filters, etc. 

• Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen, met een pomp capaciteit van resp. 200, 420 of 700 L/h.
• Compact ontwerp, waardoor de pomp eenvoudig overal te installeren is.
• Gemaakt om volledig onder gedompeld te worden gebruikt. 
• Voorzien van een extra lange kabel (10 meter).
• 2 jaar garantie en een uitgebreide gebruiksaanwijzing.



Pond Hose Clamp

2pcs

Pond Hose Clamp
for spiral pond hoses

Ø
30-34

mm

Pond Hose Clamp

2pcs

Pond Hose Clamp
for reïnforced pond hoses

Ø
21-38

mm
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Professionele Skimmer
Skimmers zuigen het vuil van het wateroppervlak af. 
Hierdoor wordt drijvend vuil verwijderd en heeft u altijd 
een schoon wateroppervlak.

Prof. Skimmer, Black [Art. 08083055]

Prof. Skimmer, Black Large [Art. 08083060]

SuperFish Vijver-spiraalslang
Speciale versterkte slang die niet kan knikken voor 
het aansluiten van vijverpompen op vijverfilters, 
watervallen en waterfiguren.

5 m - Ø 20 mm [Art. 08060041]

5 m - Ø 25 mm [Art. 08060046]

5 m - Ø 32 mm [Art. 08060051]

5 m - Ø 40 mm [Art. 08060056]

5 m - Ø 50 mm [Art. 08060061]

10 m - Ø 20 mm [Art. 08060042]

10 m - Ø 25 mm [Art. 08060047]

10 m - Ø 32 mm [Art. 08060052]

10 m - Ø 40 mm [Art. 08060057]

10 m - Ø 50 mm [Art. 08060062]

SuperFish Gewapende Vijverslang
Hoge kwaliteit gewapende vijverslang met gladde 
binnenwand, voor het gemakkelijker aansluiten van 
vijverpompen op vijverfilters, watervallen, etc.

5 m - Ø 25 mm [Art. 08060071]

5 m - Ø 32 mm [Art. 08060076]

5 m - Ø 38 mm [Art. 08060090] 

5 m - Ø 40 mm [Art. 08060081]

10 m - Ø 25 mm [Art. 08060072]

10 m - Ø 32 mm [Art. 08060077]

10 m - Ø 38 mm [Art. 08060091]

10 m - Ø 40 mm [Art. 08060082]

SuperFish Spiraalslang-klemmen
Voor het vastzetten van een 
vijver-spiraalslang. 
Voorzien van een handige 
vleugelmoer.

Spiraalslang-klemmen, 2 st

Ø 19-22 mm [Art. 08070410]

Ø 24-28 mm [Art. 08070415]

Ø 30-34 mm [Art. 08070420]

Ø 37-42 mm [Art. 08070425]

Ø 47-52 mm [Art. 08070430]

Klemmen voor gewapende slangen
Voor het vastzetten van 
gewapen de vijverslangen. 
RVS slangklemmen, voorzien van 
een vleugel moer zodat u de klem 
gemakkelijk kunt aandraaien, een 
schroevendraaier is overbodig.

RVS gewapende slang-klemmen, 2 st

Ø 16-25 mm [Art. 08070450]

Ø 21-38 mm [Art. 08070455]

Ø 27-52 mm [Art. 08070460]

SyperFish Vijver Multi-aansluitset
Complete set voor het aansluiten van vijverslangen. 
Bestaande uit 5 Multi-step tules (Ø 20, 25, 32, 40 mm), 
O-ringen, koppelstuk, T-stuk en kraantje. 

SF Vijver Multi-Aansluitset [Art. 08086005]
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Een UVC zorgt voor glashelder water!
Ook al is de waterkwaliteit van uw vijver perfect en u heeft een 
goed filter, dan nog kunt u last hebben van algen. 

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:
• Een nieuw filter of een nieuwe vijver heeft tijd nodig om in 

balans te komen. In de tussentijd kunnen algen ontstaan. 
• Bij de opstart van de vijver in het voorjaar, na een (te) grondige 

schoonmaak van het filter en bij hoge temperaturen kan het 
biologisch evenwicht verstoord raken en zullen algen goed 
gedijen.

• Als de planten de productie van voedingsstoffen door de vissen 
en het filter niet bijhouden, wat vaak het geval is bij Koivijvers, 
zien zweefalgen hun kans schoon. 

Uw vijver wordt door zweefalgen groen en ondoor zichtig. Deze 
algen zijn echter te klein om door het filter opgevangen te 
worden. Daarom moet u een UVC installeren. De vijverpomp voert 
het vijver water door de UVC-unit, waarbij het water langs een 
speciale UV-lamp stroomt. De ultraviolette straling die door deze 
lamp geproduceerd wordt, zorgt ervoor dat schadelijke bacteriën 
en ziektekiemen gedood worden en houdt algengroei onder 
controle. 

Technische specificaties
Art. Model Max vijverinhoud Max pomp cap. In- en Uitlaat Lamp Power

06010130 SF Pond Clear UVC 7500 7.500 L 5.000 L/h 25/32/40 mm UV PL-lamp (G23) 9 Watt

06010135 SF Pond Clear UVC 15000 15.000 L 10.000 L/h 25/32/40 mm UV PL-lamp (G23) 18 Watt

SuperFish Pond Clear UVC
De Pond Clear UVC bestrijdt zweefalgen en zorgt voor 
een heldere vijver in 14 dagen. De Pond Clear UVC is 
verkrijgbaar in 2 uitvoeringen nl. 9 Watt en 18 Watt. 
Geschikt voor kleine vijvers tot 7.500 liter en 
middelgrote vijvers tot 15.000 liter.

• SuperFish UV PL-lamp (G23 fitting), gegarandeerd 8.000 
branduren.

• Multi-step slangaansluiting Ø 25/32/40 mm.
• Eenvoudig te installeren tussen pomp en vijverfilter.
• 2 jaar garantie en GS gekeurd.

UV-vervangingslampen geschikt voor SuperFish Pond Clear UVC
06011015 SF UV PL-lamp 9 Watt (Pond Clear UVC 7500) G23 Fitting

06010140 SF UV PL-lamp 18 Watt (G23 Pond Clear UVC 15000) G23 Fitting

Binnen 14 dagen een heldere vijver

SuperFish UVC Clean
Reinig jaarlijks uw UVC-apparaat en het 
kwartsglas met SuperFish UVC Clean. 
Deze reiniger is speciaal hiervoor ontwikkeld. 
Vervang elk jaar de UV-lamp, zodat de UVC 
optimaal blijft werken.

SF UVC Clean [Art. 06010100]
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SuperFish ALU Tech UVC
Aluminium UVC geschikt voor grote combi-vijvers. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen nl. ALU Tech UVC 40 Watt voor 
vijvers tot 40.000 liter en 75 Watt voor vijvers tot maar liefst 75.000 liter. 
Kan zowel gelijmd (PVC Ø 50/63 mm) als met slang (Ø 40/32/25 mm) aangesloten worden.

• Aluminium huis, reflecteert ultraviolette straling voor een betere werking.
• Gemakkelijk te installeren door Double Head ingang- en Triple Head uitgang-aansluiting.
• T5 High Output UV-lamp voor optimale reinigingskracht.
• Gegarandeerd 8000 branduren.

Technische specificaties
Art. Model Max vijverinhoud Max pomp cap. In- en Uitlaat Lamp Power Reflectie

06010120 SF ALU Tech UVC 40 W 40.000 L 20.000 L/h 25/32/40-50/63 mm High Power T5 40 Watt Alu

06010125 SF ALU Tech UVC 75 W 75.000 L 20.000 L/h 25/32/40-50/63 mm High Power T5 75 Watt Alu

06010240 SF KoiPro UVC 40000 T5 40 W 40.000 L 20.000 L/h 25/32/40-50/63 mm High Power T5 40 Watt RVS

06010245 SF KoiPro UVC 75000 T5 75 W 75.000 L 20.000 L/h 25/32/40-50/63 mm High Power T5 75 Watt RVS

SuperFish Koi Pro UVC
Professionele UVC van de hoogste kwaliteit voor glasheldere Koi-vijvers. 

• Onverslijtbaar huis van RVS, elektrolytisch gepolijst.
• High Output T5 UV-lamp.
• Triple Head en Double Head Connection, voor handige montage.
• Zowel PVC lijmaansluiting 50/63 mm en Multi-step slangaansluiting 40/32/25 mm.
• Electronische ballast voor optimale lichtopbrengst en een langere levensduur van de lamp.
• Langere blootstelling aan hogere dosis UVC door de lengte van het apparaat.

UV TL T5 High Output vervangingslampen voor SuperFish ALU Tech UVC, Koi Pro UVC
06010085 SF TECH UV TL-T5 40 Watt (ALU Tech 40 W) 06010225 KOIPRO UV TL-T5 40 Watt (KoiPro UVC 40000)

06010090 SF TECH UV TL-T5 75 Watt (ALU Tech 75 W) 06010230 KOIPRO UV TL-T5 75 Watt (KoiPro UVC 75000)



40 Watt: ± 35 cm
80 Watt: ± 66 cm

ø 50 mm
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Technische specificaties
Art. Model Max inhoud Koivijver Max druk Inbouwdiepte UV Lamp Power

06010435 SF KoiPro Module UVC 40 W 20.000 L 3 bar ± 35 cm Amalgaam T5 40 Watt

06010440 SF KoiPro Module UVC 80 W 40.000 L 3 bar ± 66 cm Amalgaam T5 80 Watt

UV TL T5 Amalgaam vervangingslampen en kwartsglazen voor SuperFish Koi Pro Module UVC
06010445 AMALGAM UV-lamp 40 Watt (Module UVC 40 W) 06010451 Module UVC Quartz glass 40 W (33 cm) 

06010450 AMALGAM UV-lamp 80 Watt (Module UVC 80 W) 06010452 Module UVC Quartz glass 80 W (64 cm )

SuperFish Koi Pro Module UVC
De SuperFish Koi Pro Module is een professionele 
dompel UVC die gemakkelijk in een vijverfilter is in te 
bouwen. 
Het compacte ontwerp van de UVC heeft een doorvoer met 
microschakelaar voor veilig gebruik. De Module UVC kan 
bijna overal gemonteerd worden en vermindert de water-
stroom niet. Een led-indicatie op de voeding geeft de 
levensduur van de UV-lamp weer, zodat u kunt zien wanneer 
het apparaat niet meer genoeg straling produceert en de 
UV-lamp vervangen moet worden. De Amalgaam UV-lamp 
produceert straling met een golflengte van exact 253,7 nm. 

• 40 Watt UV-uitvoering voor Koi-vijvers tot 20.000 liter,  
met een inbouwdiepte van ± 35 cm.

• 80 Watt UV-uitvoering voor Koi-vijvers tot 40.000 liter,  
met een inbouwdiepte van ± 66 cm.

• Amalgaam UV-lamp met hoge ultraviolette straling, 
doodt schadelijke bacteriën, virussen en schimmels en 
vermindert algengroei.

• Led-indicatie voor de levensduur van de UV-lamp. 
• Microschakelaar voor veilig gebruik.  
• Inclusief adapter en doorvoer voor eenvoudige installatie.
• Korte inbouwdiepte, vermindert de waterstroom niet.
• 2 jaar garantie.
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SuperFish UV PL-vervangingslampen
Art. Model Lengte Fitting

06011005 SF UV PL-lamp 5 Watt 100 mm G23

06011010 SF UV PL-lamp 7 Watt 140 mm G23

06011015 SF UV PL-lamp 9 Watt 165 mm G23

06011020 SF UV PL-lamp 11 Watt 225 mm G23

06011023 SF UV PL-lamp 13 Watt 225 mm G23

06010140 SF UV PL-lamp 18 Watt (G23) 225 mm G23

06011033 SF UV PL-lamp 24 Watt (G23) 320 mm G23

06011025 SF UV PL-lamp 18 Watt (2G11) 215 mm 2G11

06011030 SF UV PL-lamp 24 Watt (2G11) 320 mm 2G11

06011035 SF UV PL-lamp 36 Watt 415 mm 2G11

06011040 SF UV PL-lamp 55 Watt 535 mm 2G11

Jaarlijks dient u de UV-lamp van uw UVC te vervangen, de lamp brandt wellicht nog wel, maar geeft niet meer 

de juiste hoeveelheid Ultraviolette straling af. Afhankelijk van het type UVC-apparaat, past hierin een PL-, TL 

T8-lamp of de nieuwste generatie TL T5-lamp. Neem de oude lamp mee naar de winkel zodat u niet de verkeerde 

koopt. Reinig ook het kwartsglas van het UVC-apparaat zorgvuldig zodat de straling niet wordt belemmerd!

UV-PL
G23 Fitting

SF TECH TL-T5 
40 W Fitting

MODULE UVC 
T5 Fitting

KOIPRO TL-T5 
Fitting

UV-PL
2G11 Fitting

SF TECH TL-T5 
75 W Fitting

Zorg ervoor dat u de UV-lamp vervangt door lamp met de juiste wattage en dezelfde fitting, anders past de lamp niet!

SuperFish UV TL T5 High Output vervangingslampen
Art. Model Lengte Fitting

06010085 SF TECH UV TL-T5 40 Watt 675 mm T5

06010090 SF TECH UV TL-T5 75 Watt 675 mm T5

Koi-Pro UV TL T5 High Output vervangingslampen
Art. Model Lengte Fitting

06010225 KOIPRO UV TL-T5 40 Watt 875 mm T5

06010230 KOIPRO UV TL-T5 75 Watt 875 mm T5

Koi-Pro Module UVC Amalgaam UV vervangingslampen
Art. Model Lengte Fitting

06010445 AMALGAM UV-lamp 40 Watt 364 mm T5

06010450 AMALGAM UV-lamp 80 Watt 670 mm T5
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Technische specificaties
Art Model L/h Druk Power

07010309 Air-Kit mini 78 L/h 0,015 MPA 1,5 Watt

07010310 Air-Kit 1 96 L/h 0,015 MPA 2 Watt

07010315 Air-Kit 2 240 L/h 0,020 MPA 4 Watt

07010325 Air-Box 1 96 L/h 0,015 MPA 2 Watt

07010330 Air-Box 2 240 L/h 0,020 MPA 4 Watt

07010335 Air-Box 4 600 L/h 0,012 MPA 10 Watt

SuperFish Air-Kit 
Complete beluchtingssets voor de vijver.

• Compleet met luchtslang en 1 of 2 luchtstenen 
(afhankelijk van het type).

• Extra reserve membraan meegeleverd. 
• De Air-Kit mini is ideaal als extra luchtpomp voor in het 

filter.

SuperFish Air-Box
Complete beluchtingssets in een handige box, 
beschermt tegen regen- en spatwater. 

• Zorgt voor verse zuurstof in het vijverwater.
• Houdt uw vijver gezond in de zomer en ijsvrij in de 

winter.
• Compleet met luchtslang en 1, 2 of 4 luchtstenen.
• Extra reserve membraan meegeleverd. 

Zuurstof, onmisbaar voor een 
gezonde vijver
Zuurstof is onontbeerlijk voor al het leven in de vijver. Planten, 
bacteriën en vooral uw vissen hebben voldoende zuurstof nodig. 
Een luchtpomp is daarom aan te raden.
In de zomer voorziet een lucht pomp in de zuurstof behoefte van 
uw vijver en in de winter houdt deze een aanwezig wak ijsvrij. 
Bij ontoereikend zuurstof werkt ook het filter onvoldoende, hang 
daarom ook een lucht steen in het filter. Het filter functioneert 
dan beter. En stopt uw pomp er onverhoopt mee, dan blijven de 
bacteriën in het vijverfilter door de beluchting en water beweging 
toch in leven. 

Welke luchtpomp geschikt is, hangt af van de grootte van uw 
vijver. Speciaal voor Koi- en grote vijvers hebben wij speciale 
luchtpompen ontwikkeld. Deze pompen hebben een hoge lucht-
opbrengst en een lange levens duur. Indien nodig zijn de slijt bare 
onderdelen te vervangen voor jarenlang gebruiks plezier. 
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Technische specificaties
Art Model L/h Druk Power

07010445 Koi-Flow 20 1.200 L/h 0,025 MPA 15 Watt

07010450 Koi-Flow 30 1.800 L/h 0,025 MPA 25 Watt

07010455 Koi-Flow 60 3.600 L/h 0,025 MPA 35 Watt

07010430 Koi-Flow 20 Set 1.200 L/h 0,025 MPA 15 Watt

07010435 Koi-Flow 30 Set 1.800 L/h 0,025 MPA 25 Watt

07010440 Koi-Flow 60 Set 3.600 L/h 0,025 MPA 35 Watt

07020300 Air-Blow 50 3.000 L/h 0,045 MPA 30 Watt

07020305 Air-Blow 100 6.000 L/h 0,040 MPA 88 Watt

SuperFish Koi-Flow
Vijverluchtpompen speciaal ontwikkeld voor grote 
vijvers en koivijvers. Drie modellen met een lucht-
opbrengst variërend van 20 tot 60 liter per minuut bij 
een laag energieverbruik. De robuuste bouw van de 
luchtpomp zorgt dat de pomp weinig geluid produceert 
en een lange levensduur heeft.

• Grote luchtopbrengst bij een laag stroomverbruik.
• Geluidsarm en lange levensduur.
• Reserve-membranen meegeleverd.
• Met 2 jaar volledige garantie.

SuperFish Koi-Flow Beluchtingsset
De Koi-Flow luchtpompen zijn ook als complete kit 
verkrijgbaar met zes XXL luchtstenen en 50 meter 
luchtslang. Met de meegeleverde luchtstenen kunt u 
de vijver en het vijverfilter op meerdere plaatsen 
beluchten voor een optimale zuurstofhuishouding. 

SuperFish AirBlow
Professionele vijverluchtpompen speciaal ontwikkeld 
voor hoge luchtopbrengst bij een diepte tot 3 meter. 
Geschikt voor Koi- en grote vijvers, maar ook voor 
kweek-, verkoop- en quarantaine systemen met veel 
uitstroom punten.

• Hoge luchtopbrengst.
• Hoge luchtdruk.
• Geschikt voor veel uitstroompunten.
• Reserve-membranen meegeleverd.
• Met 2 jaar volledige garantie.



Air-Stone

100mm

Air-Stone

XXL
ø50mm

XXL
ø50mm

Air-ConnectorAir-Connector
4-8mm

Air
Non Return Valve

2pcs
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SuperFish Luchtstenen
Blauwe luchtstenen verkrijgbaar in verschillende 
maten en vormen.
Omdat luchtstenen na verloop van tijd dicht gaan zitten 
door vuil en aanslag, waardoor uw pomp niet meer goed 
functioneert, dient u deze elk jaar te vervangen. 

SF Luchtsteen lang 10 cm 

[Art. 08010030]

SF Luchtsteen lang 20 cm 

[Art. 08010040]

SF Luchtsteen lang 30 cm 

[Art. 08010047]

SF luchtsteen XXL 50 mm 

[Art. 08010055]

SuperFish Luchtslangen
Voor het aansluiten van de luchtstenen en luchtpompen. 
In transparant wit en groen of als gewapende slang (8 mm) 
die niet kan knikken. Verkrijgbaar op de rol of in de winkel 
per meter.

SF Luchtslang Rol, 2,5 m [Art. 08060023]

SF Luchtslang Rol, 25 m [Art. 08060025]

SF Luchtslang gewapend 8 mm, 10 m [Art. 08060110]

Luchtslangtoebehoren
Handige toebehoren voor het aansluiten en 
regelen van de luchttoevoer en een 
terugslagventiel om de pomp veilig onder 
het waterniveau te kunnen plaatsen.

SF Luchtslang Kraan 2 st. [Art. A8010056]

SF Terugslagventiel 2 st. [Art. A8010062]

SF Luchtslang en Toebehoren Kit [Art. A8010066]

SuperFish Air-Connector 
4-8 mm
Kunststof koppeling voor het koppelen van
een gewapende luchtslang (Ø 8 mm) aan een 
normale luchtslang (Ø 4 mm).

SF Air Connector 4-8 mm 2 st. [Art. 07010255]

Luchtverdelers en Luchtkraantjes
Om de lucht te verdelen over 
meerdere uitgangen.
Uitgevoerd in RVS, roest niet en gaat dus 
langer mee.

SF RVS Luchtkraan 2-weg [Art. 08010065]

SF RVS Luchtkraan 3-weg [Art. 08010070]

SF RVS Luchtkraan 4-weg [Art. 08010075]

SF RVS Luchtkraan 5-weg [Art. 08010080]

SF RVS Tapkraan - 3 st. [Art. 08010085]

SF RVS Verdeelstuk 6-weg [Art. 08010090]

SF RVS Verdeelstuk 12-weg [Art. 08010095]

SF RVS Verdeelstuk 18-weg [Art. 08010100]

SuperFish Hi-Oxygen Luchtstenen
De grijze luchtstenen zijn gebakken bij hoge tempera-
turen, daardoor produceren deze stenen zeer fijne 
luchtbellen en gaan ze langer mee.

SF Hi-Oxy disk Ø 10 cm [Art. 08010103]

SF Hi-Oxy disk Ø 20 cm [Art. 08010105]

SF Hi-Oxygen Koi airstone 22x4 cm [Art. 08010110]

SF Hi-Oxygen Koi airstone 30x5 cm [Art. 08010115]

SF Hi-Oxy airstone 13x3 cm [Art. 08010120]

SF Hi-Oxy airstone 7x1,5 cm, 2 st. [Art. 08010125]

SF Hi-Oxy airstone XXL 50 mm [Art. 08010130]

SuperFish Air LED Disk
Verrijk het water in uw vijver met zuurstof en breng 
tevens sfeer aan in de vijver door de kleurrijke led 
verlichting.

SF LED Color Air Disk - Ø 10 cm

 [Art. 08010150]

SF LED Color Air Disk - Ø 20 cm 

[Art. 08010155]

Met de los verkrijgbare 
SuperFish Schemer sensor 
schakelt de Air LED Disk 
automatisch in en uit  
(zie pag. 32).

Voor de beluchting van uw vijver zijn diverse 

accessoires verkrijgbaar zoals luchtstenen, 

luchtslangen, verdeelstukken en kranen.
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SuperFish Outdoor Timer
Programmeerbare timer, geschikt voor 
buiten gebruik, waarmee u eenvoudig 
bijvoorbeeld uw vijververlichting in en uit 
kunt schakelen op elk gewenst tijdstip!

SF Outdoor Timer DU-NL [Art 06070025]

SF Outdoor Timer FR-BE [Art. 06070030]

SuperFish DriBox
Weerbestendige (IP55) kabelverdeeldoos om stekkerdozen en 
timers veilig buiten in de tuin te kunnen gebruiken.
Deze handige UV-bestendige box bevat 5 kabeldoorvoeren met siliconen 
afdichting, waardoor er langs de kabels geen water kan binnendringen.
De box biedt voldoende plaats voor stekkerdozen etc. (285x150 x110 mm). 

SF DriBox [Art 06070035]

SuperFish Flexi-Power 
Met de Flexi-Power tuincontact doos heeft u buitenshuis veilig en 
snel overal elektriciteit.
Geschikt voor de vijver, tuingereedschap, tuinverlichting, kerstboom, op 
de camping en talloze andere doeleinden. Met 8 meter kabel en 4 geaarde 
aansluitpunten.

SF Flexi-Power [Art. 06070005]

SuperFish Garden Power met 
ingebouwde timer
De Garden Power tuincontactdoos met 8 
meter kabel, 3 geaarde aansluitpunten en 
een ingebouw de timer. 
Met de timer kunt u de stroom automatisch in- 
en uitschakelen op een vooraf ingesteld 
tijdstip. Behalve het gebruiksgemak, spaart u 
stroom en u verlengt de levensduur van uw 
lampen.

SF Garden Power [Art. 06070007]

Handige vijvertoebehoren, met deze hulpmiddelen kunt u volop 

genieten van uw vijver en vissen!
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SuperFish Vijver Voederring
Met deze voederring kunt u de eetplaats van uw 
vissen bepalen waardoor meer gecontroleerd voeren 
mogelijk wordt.

SF Vijvervoeder ring [Art. 06090505]

SuperFish Schepnetten
Handige schepnetten voor het vangen 
van vis en verwijderen van vuil uit de 
vijver. 
De medium en large schep netten hebben 
een telescopische aluminium steel en 
zijn leverbaar met fijn- en grofmazig net. 
Grofmazige netten zijn geschikt voor het 
vangen van vissen en grover vuil. Met de 
fijnmazige netten verwijdert u fijn vuil 
en algen uit de vijver. 
Verkrijgbaar in 3 maten: 
S: 25x20 cm met vaste steel,  
lengte 120 cm. 
M: 30x30 cm met telescoopsteel,  
lengte tussen 100-180 cm.
L: 38x35 cm met telescoopsteel,  
lengte tussen 120-220 cm.

SF Schepnet S [Art. 09050120]

SF Schepnet M Fijn [Art. 09050123]

SF Schepnet M Grof [Art. 09050125]

SF Schepnet L Fijn [Art. 09050127]

SF Schepnet L Grof [Art. 09050130] SuperFish Vijverthermometers
Het is noodzakelijk om regelmatig de temperatuur 
van uw vijvewater te meten,. Hoe vaak en hoeveel u 
uw vissen moet voeren hangt hier namelijk vanaf. 
Met een SuperFish vijver thermometer meet u eenvoudig en 
exact de water temperatuur.

Pond Thermometer [Art. 06090005]

SuperFish Pond Vac
Met de compacte en lichtgewicht Pond-
Vac vijverstofzuiger kunt u wekelijks 
het vijverwater verversen, terwijl u het 
vuil van de bodem en wanden opzuigt.
• Roestvast stalen schoepen om opgezogen 

vuildeeltjes te verkleinen.
• 80 Watt pompvermogen.
• 4.000 L/h pompcapaciteit.
• 1,8 meter steellengte.
• 5 meter slang, Ø 32 mm.
• 3 zuigmonden.

SF Pond Vac [Art. 06090100]
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SuperFish Deco Filters
Decoratieve waterornamenten voor op de vijverrand, in de vorm van een Amphora, Karper en Kikker. 
Op twee manieren te gebruiken: Sluit het met een slang (Ø 40 mm) aan op de uitlaat van een drukfilter en er hangt geen 
lelijke slang meer over de vijverrand. Of als mini-filter voor kleinere vijvers, vul het met filtermedia en sluit een pomp aan en 
het werkt als een eenvoudig biologisch filter. Door de afneembare deksel is het filter eenvoudig te reinigen. Vervaardigd uit 
een duurzaam kunsthars, compleet geleverd met filterspons en Multi-step slangaansluiting (Ø 40/32/25 mm).

SuperFish Pond Zen Deco 
Creëer een Aziatische “Feng Shui” sfeer bij uw vijver met deze 
schitterende decoratieve ornamenten. De circa 50 cm hoge 
vijverdecoraties zijn gemaakt van een speciale kunsthars, gemakkelijk te 
vervoeren en water- en weerbestendig. 

Pond Zen Deco Buddha

[Art. 04043005]

Pond Zen Deco Pagoda

[Art. 04043010]

Pond Zen Deco Pagoda 

Zwart [Art. 04043015]

Pond Zen Deco Pagoda 

Rood [Art. 04043020]

SF Amphora Filter 36x23,5x24,5 cm [Art. 04043050]

SF Carp Filter 57x27x21 cm [Art. 04043060]

SF Frog Filter 47x26,5x25 cm [Art. 04043065]

SuperFish 
Floating Hyacinth
Decoratieve natuurgetrouwe 
drijvende waterhyacint.
De hyacint is gemaakt van kunststof 
en de wortels zijn gemaakt van 
katoen. Vissen kunnen eitjes 
afzetten in deze katoenen draden.

SF Easy Plants Floating Hyacinth [Art. 06090360]



< 20 cm >

< 42 cm >
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SuperFish Mini-Waterval Filter
Eenvoudige 20 cm brede waterval. 
U kunt eenvoudig meerdere bakken aan elkaar koppelen. 
Compleet met slangaansluiting en filterspons. (LxBxH 
25x20x25 cm).

SF Mini-Waterval filter [Art. 06080115]

SuperFish Waterval Filter
Deze handige waterval brengt leven in de vijver. 
U kunt een multiple waterval creëren als u er 
meerdere boven elkaar plaatst. 
Compleet met Multi-step slangaansluiting, filtermedia en 
bevestiging voor vijverfolie. 
(LxBxH 35x42x30 cm).

SF Waterval filter [Art. 06080120]

SuperFish Pond Multi LED 
De Pond Multi LED is een water-
dichte ledverlichting (IP68) 
waarmee u prachtige lichteffecten 
in uw vijver, waterval en tuin kunt 
creëren. Met de afstandbediening 
kiest u eenvoudig één van de zes 
kleuren of een steeds wisselende 
kleur, voor een sfeervolle vijver of 
tuin. Eenvoudig te installeren met 
8 meter kabel.

• Het veilige alternatief voor 
ledstrips, die meestal niet geschikt 
zijn voor buitengebruik.

• Overal in de tuin te plaatsen, 
achter watervallen, onder 
vijverbruggen of in de vijver. 

• Geschikt voor buiten- en 
onderwatergebruik.

• Volledig waterdicht (IP68) en 100% 
veilig in gebruik.

• Dimbare ledverlichting met zes 
kleuren; blauw, groen, geel, oranje, 
rood, en wit.

• Plug & Play met afstandsbediening, 
2 bevestigingsclips en 8 meter kabel.

• Verkrijgbaar in lengtes van 30, 60 en 
90 cm.

SF Pond Multi LED 30 [Art. 06070230] 

SF Pond Multi LED 60 [Art. 06070235] 

SF Pond Multi LED 90 [Art. 06070240] 

Pond Multi LED Clips [Art. 06070260]

SuperFish Pond LED Spots
Breng sfeer in uw tuin en vijver met deze energie-
besparende vijverspots. 
• Geleverd met 4 verwisselbare kleurlenzen, om de kleur 

naar wens aan te passen en 9 meter kabel.
• Geschikt voor buiten- en onderwatergebruik.

SF Vijver LED Light 1x [Art. 06070200] 

SF Vijver LED Light 3x [Art. 06070205]

SuperFish Schemersensor
Schemersensor schakelt de ledverlichting 
automatisch aan voor sfeer in en rond 
de vijver. 
Geschikt voor SuperFish Air LED Disk en 
Vijver LED Spot (Niet geschikt voor Pond 
Multi LED). Energiebesparend.

SF Automatische Schemersensor [Art. 06070225]
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Vijvermandjes
Voor vijver- en zuurstofplanten. 
Door de fijne structuur kunt u 
deze vijvermandjes vullen met 
vijveraarde zonder dat deze uit 
het mandje loopt.

Vijvermandje recht

11x11 cm [Art. 06090200]

19x19 cm [Art. 06090205]

23x23 cm [Art. 06090210]

28x28 cm [Art. 06090215]

35x35 cm [Art. 06090220]

Vijvermandje rond

Ø 13 cm [Art. 06090230]

Ø 22 cm [Art. 06090235]

Vijvermandje contour 

[Art. 06090225]

Vijvermand Lelie 

Ø 40 cm [Art.06090245]

SuperFish
Jute Vijvermanddoek
Jute doeken waarmee u 
voorkomt dat fijne vijveraarde 
vanuit de vijvermanden in het 
vijverwater kan lekken. 
• Verpakt per 5 stuks.
• 60 x 60 cm.

SF Vijvermanddoekjes [Art. 06090355]

Drijvende vijvermand 
Decoratieve drijvende 
plantenmand voor in de vijver. 
Vul de drijvende mand met substraat 
en planten en plaats deze in de vijver. 
Het biedt een schuilplaats of 
schaduwplek voor uw vissen. 
Ook zeer geschikt voor Koivijvers.

SF Floating Pond Basket Ø 22 cm [Art. 06090260]

SF Floating Pond Basket XL Ø 30 cm [Art. 06090267]

SuperFish Flexi Plant Basket
Deze flexibele vijvermandjes zijn gemaakt 
van water doorlatend fijnmazig en 
duurzaam materiaal.
Door de flexibiliteit van het materiaal zijn de 
mandjes stabiel te plaatsen op vrijwel iedere 
ondergrond. De Flexi Baskets voorkomen dat 
de wortels van de waterplanten woekeren.

SF Flexi Plant Basket Ø 25x20 cm [Art. 06090275] 

SF Flexi Plant Basket 18x18x18 cm [Art. 06090280] 

SF Flexi Plant Basket 25x25x25 cm [Art. 06090285] 

SF Flexi Plant Basket 30x30x30 cm [Art. 06090290]

SuperFish Vijversubstraat
Ideaal materiaal voor het vullen 
van plantranden, vijver manden, 
het afdekken van bodems en in 
biologische of plantenfilters. 

SF Vijversubstraat 10 L [Art. 08040140]

SF Vijversubstraat 25 L [Art. 08040145]
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SuperFish Bird & Cat Scare
Doeltreffende en diervriendelijke manier om uw vissen te 
beschermen tegen indringers zoals reigers en katten.
Sluit de Bird & Cat Scare aan op een water slang, zodra de sensor een indringer 
waar neemt, wordt deze verjaagd met een krachtige waterstraal! Het bereik en de 
gevoelig heid is instelbaar en daarom geschikt voor grote en kleine vijvers.

SF Bird & Cat Scare [Art. 06090150]

SF Heron Scare Reflector
Bescherm uw kostbare vissen.  
Het spiegelende oppervlak van deze 
decoratieve 15 cm grote drijvende bal 
schrikt reigers af, waardoor ze uw 
vijver niet meer durven te bezoeken. 
Met de meegeleverde draad en 
gewicht kunt u de bal vast leggen in 
de vijver of ophangen. Gebruik van 
meerdere ballen vergroot het effect. 

SF Heron Scare Reflector [Art. 06090140]

SuperFish Afdeknetten
Een afdeknet voorkomt dat bladeren of ander vuil in de vijver 
terechtkomen en het beschermt tevens uw vissen tegen reigers 
en katten. Inclusief grondpennen.

Afdeknet

3x2 m + 10 pinnen [Art. 06090699]

4x3 m + 10 pinnen [Art. 06090700]

4x4 m + 10 pinnen [Art. 06090705]

5x4 m + 14 pinnen [Art. 06090710]

6x4 m + 14 pinnen [Art. 06090715]

10x6 m + 24 pinnen [Art. 06090718]

Pinnenset 12 st. [Art. 06090720]

SuperFish Pond Heater
Verwarmer en ijsvrijhouder in één. 
Energiezuinige RVS verwarmer 
van 150 Watt  met een tempex 
drijver en 5 meter kabel.
Als uw vijver bevriest houdt de Pond 
Heater een wak in het ijs, zodat verse 
zuurstof in het water komt en schade-
lijke gassen kunnen ontsnappen. ook 
wordt het water een beetje verwarmd.

SF Pond Heater [Art. 06070098]

SuperFish IJsvrijhouder
Voorkom het dichtvriezen van uw 
vijver met de ijsvrij houder met de 
ingebouwde beluchting. 
Plaats de ijsvrijhouder nog voor het 
gaat vriezen in de vijver om te voor-
komen dat de hele vijver dichtvriest. 
Een wak zorgt ervoor dat verse zuur-
stof in het water komt en schadelijke 
gassen kunnen ontsnappen.

SF IJsvrijhouder [Art. 06090545]
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Koi Pro Koi Bowls
Handige bowls in diverse maten voor het showen, 
behandelen, tijdelijk houden of vervoeren van vissen. 

KP Koi Bowl Ø 50 cm [Art. 09060008]

KP Koi Bowl Ø 67 cm [Art. 09060011]

KP Koi Bowl Ø 80 cm [Art. 09060012]

KP Zipcover Bowl 67 cm [Art. 09060030]

KP Zipcover Bowl 80 cm [Art. 09060032]

Koi Meetbak
Meetbak waarmee u eenvoudig en nauwkeurig de 
lengte van uw vissen kunt meten.

Kunststof 80 cm [Art. 09060044] Polyester 100 cm [Art. 09060045]

SuperFish Koi Pro Fish Feeder
Met de SuperFish Koi Pro Fish Feeder kunt u 
automatisch uw vissen voeren. Doordat er meerdere 
keren per dag kleinere hoeveel heden voer gedoseerd 
worden, is dit beter voor de gezondheid van uw vissen 
en voor uw vijver. Omdat de vissen het voer helemaal 
opeten, voorkomt dit onnodige vervuiling van het 
water en wordt het filter minder belast.

• Eenvoudig instelbaar, 1 tot 24 voerbeurten per dag.
• Hoeveelheid korrels instelbaar per voerbeurt.
• Geschikt voor pellets tussen 2 en 9 mm.
• Voercontainer voor maar liefst 7 liter voer.
• Minder belasting van het vijverfilter.
• Bevestigingsbeugel geschikt voor wand en vloer.
• 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

SF Koi Pro Fish Feeder [Art. 06090191]
Koi Quarantainebak
Handige bak om nieuwe vissen eerst apart te houden. 
Ook kunt u de bak gebruiken om zieke of beschadigde 
vissen apart te behandelen buiten de vijver. 
Afm. 115 x 165 x 102 cm. Inhoud 1.075 liter.

Koi Quarantaine bak [Art. 09030049]
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Koi Pro Koinetten
Aluminium Koinetten zijn licht, sterk, roesten niet en 
zijn gemakkelijk te hanteren. 
Deze schepnetten zijn 
speciaal gemaakt 
voor Koi, zodat de 
kans op 
beschadiging van 
de vinnen door 
het spartelen van 
de vis minimaal is.
De Koi gaat rustig op 
het net liggen, met een 
Koisok kunt u ze uit het net 
nemen. 
De ronde netten hebben 
een steel uit twee 
delen en een 
foudraal, handig in 
transport en 
opslag. 

Koi Pro Koisokken
Een Koisok is gemaakt om Koi te vangen en te 
verplaatsen zonder deze te beschadigen.
Er zijn twee versies: 
De blauwe Japanse Koi transport sok is gedeeltelijk 
waterdicht, waardoor uw de Koi met water en al kunt 
verplaatsen. Door de mazen aan het einde van de sok  
kunt u het water gemakkelijk aflaten. Met deze sok kunt 
u ook water uit de vijver scheppen om bijvoorbeeld snel 
een Koi bowl te vullen. 
De zwarte koisok is helemaal water doorlatend. U schept 
de Koi uit de vijver en al het water loopt weg, zodat het 
tillen van een grote Koi gemakkelijk wordt. 

Japan Koi Transportsok Ø 30 cm, lengte 120 cm [Art. 09050252]

KP Koisok Ø 25 cm, lengte 130 cm [Art. 09050255]

In geval van slijtage zijn 
vervangingsnetten 

verkrijgbaar bij uw dealer.

KP Aluminium Koinet rond Ø 60 cm  

+ steel 250 cm [Art. 09050540]

KP Aluminium Koinet rond Ø 80 cm  

+ steel 300 cm [Art. 09050545]

Vervangnet KP Alu Koinet Ø 60 cm [Art. 09050515]

Vervangnet KP Alu Koinet Ø 80 cm [Art. 09050525]

Koinetten
Koinetten met een vaste houten steel van hoge 
kwaliteit.
Het net is weggewerkt in de aluminium netrand, waardoor 
het niet kan slijten en jarenlang meegaat! 

Japans Net rond, Ø 25 cm,  

steel 16 cm [art. 09050215]

Japans Net rond, Ø 35 cm,  

steel 60 cm [art. 09050217]

Japans Net rond, Ø 60 cm,  

steel 200 cm [art.09050225]

Japans Net half rond, Ø 35 cm,  

steel 60 cm [art. 09050220]

Japans Net half rond, Ø 60 cm,  

steel 200 cm [art.09050230]
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Afzetborstels
Zelf Koi kweken? Alles wat u 
nodig heeft is één vrouwelijke en 
minimaal twee mannelijke Koi en 
een ruime vijver. 
U laat de afzetborstels in de vijver 
drijven en de natuur doet de rest.  
Het voortplantingsseizoen van de Koi 
loopt van april tot juni.

KP Afzetborstel, 2 st. [Art. 08060660]

Het houden van Koi stelt speciale eisen aan de filtratie van het 

vijverwater. Vandaar dat er speciale filtermedia voor Koivijvers 

verkrijgbaar zijn.

Glafoam filtermedia 
Het beste biologische filter-
materiaal uit Japan, gemaakt van 
poeder van oesterschelpen en 
gerecycled glas en is extreem 
poreus.
Door een speciaal productieproces 
ontstaat een zeer poreus materiaal 
met poriën van verschillende grootte, 
voor het verzamelen van zuurstof en 
voedings stoffen voor optimale 
bacteriegroei.

Glafoam 20 L - Medium [Art. 08020550]

Glafoam 20 L - Large [Art. 08020555]

Japanse filtermatten
Japanse filtermatten zijn het beste voor Koifilters. Door de open 
structuur verstoppen de matten niet en hebben ze een enorm bacterie-
hechtend oppervlak. De Japanse mat is eenvoudig in onderhoud en 
onverslijtbaar.
• Snellere aangroei van bacteriën.
• Snellere opstart van filters.
• Betere hechting voor biofilm.
• Handige maatvoering.

Japanse filtermat blauw 2x1 m [Art. 08020502]

Japanse filtermat blauw 1,2x1 m [Art. 08020510]

Koi Pro filterborstels 
Het ideale voorfiltermateriaal 
voor grotere filters. 
Koi Pro filter borstels zijn van de 
hoogste kwaliteit, u herkent ze aan 
het ophangoog en aan de groen/
zwarte kleur. Deze filterborstels gaan 
lang mee en zijn ook gemakkelijk te 
reinigen. 

KP Filterborstel Ø 10x30 cm [Art. 08020600]

KP Filterborstel Ø 10x40 cm [Art. 08020605]

KP Filterborstel Ø 10x50 cm [Art. 08020610]

KP Filterborstel Ø 10x60 cm [Art. 08020615]

KP Filterborstel Ø 15x30 cm [Art. 08020620]

KP Filterborstel Ø 15x40 cm [Art. 08020625]

KP Filterborstel Ø 15x50 cm [Art. 08020630]

KP Filterborstel Ø 15x60 cm [Art. 08020635]

KP Filterborstel Ø 15x70 cm [Art. 08020640]

KP Filterborstel Ø 15x80 cm [Art. 08020645]

KP Filterborstel Ø 20x25 cm [Art. 08020650]

KP Filterborstel Ø 20x40 cm [Art. 08020655]

AqWise filtermedia
AqWise is geschikt voor floating 
bed filters zoals het Poly Tech 
Move filter. 
Het levert een 30% betere prestatie 
door het grotere bacteriehechtend 
oppervlak dan elk ander floating bed 
media. AqWise heeft 8 kleine spaken 
die het bacteriehechtend oppervlak 
effectief met 30% vergroten. Aan de 
buitenzijde zitten openingen die als 
een spiraal over het opervlak lopen, 
waardoor een werveling onstaat. 
Hierdoor is de wateruitwisseling en 
zuurstof- en voeding toevoer optimaal. 
Verstopping van de media is vrijwel 
uitgesloten door het groot zelf-
reinigend vermogen van de ringen. 

SF AqWise, 20 Liter [Art. 08040190]

Move Tapis Japanse Mat Cassette:

Poly Tech Move 30 Japanmat [Art. 06040540]

Poly Tech Move 60 Japanmat [Art. 06040545]

Poly Tech Move 100 Japanmat [Art. 06040550]

Poly Tech Move 200 Japanmat [Art. 06040555]
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