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Optioneel: Beschermkap
Zodat u de control box en 
spoelpomp-condensatorkast 
aan het filter kunt bevestigen, 
beschermd tegen spatwater 
en regen. 

Combi Drum 30000
Pompgevoed filter en Gravity filter. 

Unieke eigenschappen:
• Verkrijgbaar als pompgevoed filter en Gravity filter.
• Onderhoudsarm zelfreinigend filter, de gebruiker hoeft geen dagelijks 

onderhoud uit te voeren.
• Compact ontwerp (117 x 77 x 74,5 cm) met alle inlaten, uitlaten en 

vuilwaterafvoer aan één zijde van het filter.
• Filterbehuizing gemaakt van hoogwaardig polypropyleen. 
• Trommelfilter met een 120 μm zeefpaneel. 
• Ingebouwde hogedrukspoelpomp (750 Watt, 4 Bar).
• Elektrische motor, beschermd door automatische slipkoppeling.
• Biologische filterkamer met Hi-Oxi luchtsteen, 8/ 12 mm luchtslang en 

snelkoppeling voor optionele luchtpomp (1200 L/u).
• Veiligheid, het systeem schakelt automatisch in “Veiligheidsmodus” 

wanneer het waterniveau in het filter te laag  
(Gravity model) of te hoog (Pompgevoed model) is.

Hi Flow zeefpaneel
120 μm RVS INOX316L zeefpaneel van 
de trommel, om kleine vuildeeltjes uit 
het water te filteren door mechanische 
filtratie.

Control Box
Voor het aansluiten van alle elektrische 
apparatuur en het regelen van de 
filterpomp, UVC, elektromotor en 
hogedrukspoelpomp.

Zelfreinigend
Automatische reiniging van het 

zeefpaneel met een ingebouwde 
hogedrukspoelpomp die is aangesloten 

op de sproeibalk van de trommelfilter.

Ingebouwde dompel UVC
Zorgt voor kristalhelder water, houdt 

algengroei onder controle. De UVC 
is onder de trommel geplaatst en is 

daardoor veilig afgeschermd.

Compleet geleverd met:

NIEUW!
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AqWise Filtermedia
Bewegend bed filtratie met AqWise 
filtermedia, 30% betere filterprestaties. 
Aanbevolen hoeveelheid: 50 liter.

Japanse matten
Japanse matten cassette met 
een enorm bacteriehechtend 

oppervlak, het beste biologisch 
medium voor Koi-filters.

Aanbevolen filtermedia voor de biologisch filterkamer:

Combi Drum met AqWise media Combi Drum met Japanse matten

Bekijk de video van het 
Pompgevoed filter

Bekijk de video van 
het Gravity Filter

Model Combi Drum 30000 Pompgevoed filter Combi Drum 30000 Gravity filter

Maximale viverinhoud 30.000 liter 30.000 liter

Max. pompcapaciteit 17.500 L/h 17.500 L/h

UVC Ingebouwde 40 Watt High Output dompel UVC Ingebouwde 40 Watt High Output dompel UVC  

Spoelpomp Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar) Ingebouwde 750 Watt hoge druk pomp (4 Bar)

Filter afmeting 117 x 77 x 74,5 cm 117 x 77 x 74,5 cm

Ingang 2x Ø 110 mm (1 ingang afgedopt dmv meegeleverde dop) 2x Ø 110 mm

Uitgang 2x Ø 110 mm 2x Ø 110 mm (1 uitgang afgedopt dmv meegeleverde dop)

Afvoer Ø 110 mm Ø 110 mm

Optionele biologische 
filtermedia

AqWise bewegend bed filtermedia 
of Combi Drum Japanse matten cassette

AqWise bewegend bed filtermedia 
of Combi Drum Japanse matten cassette
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Move filters 
met floating bed filtratie

SuperFish Poly Tech Move filters zijn speciaal ontwikkeld voor Koi en visvijvers en grote waterpartijen. 
Een Poly Tech Move filter biedt de  betrouwbare techniek en stabiliteit van een meerkamer filter en de 
efficiëntie van een zg. floating bed filter. Dit zorgt voor een extreem goede biologische filtratie.  SuperFish 
Poly Tech Move filters zijn verkrijgbaar in 5 verschillende maten.

Unieke eigenschappen:
• Goede vuilafscheiding door filterborstels in de eerste filterkamer.
• Stabiele biofilm, biologische balans en doorstroming door Japanse matten.
• Uitstekende beluchting door het beluchte bewegend bed filter.
• Extreem goede biologische activiteit door het grote bacteriehechtend oppervlak van het ‘bewegend bed’ medium.
• Gemakkelijk te reinigen: borstels en Japanse matten alleen schoonspoelen, het bewegend bed reinigt zichzelf.
• Gemaakt van duurzaam polyester van hoge kwaliteit.



5Koi Pro 2022

Luchtpomp en gewapende luchtslang
Voor de Poly Tech Move en Combi Drum filter is een luchtpomp nodig voor 
de floating bed filtratie. Wij adviseren een SuperFish KoiFlow luchtpomp, 
deze dient aangesloten te worden met een 8 / 12 mm dikke gewapende 
luchtslang (10 m) op de Quick-Fit aansluiting. 

Model Move 20 Move 30 Move 60 Move 100 Move 200

Max vijverinhoud 20.000 L* 30.000 L* 60.000 L* 100.000 L* 200.000 L*

Pomp capaciteit 5.000 L/h 7.500 L/h 10.000 L/h 12.000 L/h 15.000 L/h

Pompgevoed /  
Gravity

ja / nee ja / nee ja / ja ** ja / ja ** ja / ja **

Kamers 2 3 3 3 3

Inlaat 25/32/40 mm 25/32/40 mm 50/110 mm 50/110 mm 50/110 mm

Uitlaat 75 mm 75 mm 110/50 mm 110/50 mm 110/50 mm

Afmeting 80x65x65 cm 12x65x65 cm 150x80x75 cm 185x95x90 cm 225x108x100 cm

Art nr 06040500 06040505 06040510 06040515 06040520

Compleet 
geleverd met:

• AqWise floating bed 
media 20 liter

• AqWise Cleaning 250ml
• Manual Move filters
• Koi Pro Filter brush  

20 x 25 cm

• Move 30 Japan  
mat cassete

• AqWise floating bed 
media 20 liter

• Manual Move filters
• Koi Pro Filter brush  

20 x 25 cm

• Move 60 Japan  
mat cassete

• Aquawise floating bed 
media 50 lt

• AqWise Cleaning 250ml
• Manual Move filters
• Flexible connector  

110 mm
• PVC verloop 110/  

90 x 50 mm
• Koi Pro Filter brush 

20x40 cm

• Move 100 Japan mat 
cassete

• Aquawise floating bed 
media 50 lt

• AqWise Cleaning 250ml
• Manual Move filters
• Flexible connector  

110 mm
• PVC verloop 110/90 x 

50 mm 
• Koi Pro Filter brush 20 

x 40 cm

• Move 200 Japan  
mat cassete

• Aquawise floating bed 
media 50 lt

• AqWise Cleaning 250ml
• Manual Move filters
• Flexible connector  

110 mm
• PVC verloop 110/ 

90 x 50 mm
• Koi Pro Filter brush  

20 x 40 cm

* Aangegeven is de maximale vijverinhoud van een plantenvijver, voor een Koivijver geldt de helft van de aangegeven inhoud.
 ** De Move 60, 100 en 200 zijn door het meegeleverd koppelstuk ook als gravity-filter te gebruiken.

SuperFish KoiFlow 
luchtpomp

De werking van de filters

Filterborstels Japanse matten Floating Bed

Zie pagina 8 voor 
meer optionele 
aansluitingen.

Artikelnummer Model

Art. 08060110 SF Luchtslang gewapend 8/ 12 mm
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AqWise filtermedia 
voor een bewegend bed met optimale biologische filtratie

AqWise is geschikt voor floating bed filters zoals het Poly Tech Move en Combi Drum filter. 
Het unieke ontwerp van Aqwise heeft een 30% groter effectief bacteriehechtend oppervlak (650 m2/m3) 
t.o.v. Kaldness K1 (500 m2/m3). In plaats van vier spaken in het wiel, heeft de aqwise bacteriedrager 8 extra 
spaken. Deze kleinere spaken lopen niet door tot het midden waardoor er ruimte overblijft voor een goede 
waterdoorstroming. Aan de buitenzijde zijn openingen gemaakt die in een spiraalvorm over het oppervlak lopen. 
Deze open structuur zorgt voor een betere en constante overdracht van zuurstof en voedingsstoffen naar de 
bacteriën. Verstopping van het media is bijna onmogelijk, zodat er minder onderhoud nodig is en altijd een 
uitstekende werking.

AqWise is duurzaam en van kwalitatief materiaal 
AqWise wordt in Duitsland gemaakt van duurzaam HDPE en is zodanig ontworpen dat de bacteriedragers even 
gemakkelijk omhoog als omlaag bewegen in de waterstroom van het bewegend bed. De menging van het water en 
het filtermedia is hierdoor optimaal. In de turbulentie houdt het media zichzelf schoon waardoor de dragers niet te 
zwaar of vuil worden.

Benodigde filtercapaciteit en hoeveelheid vissen
Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat 100 liter Aqwise 
filtermedia gemiddeld 650 gram voer per dag af kan breken. 
Koi krijgen gemiddeld 2% van hun lichaamsgewicht aan voer per 
dag, oftewel 100 liter Aqwise is voldoende voor 32,5 kilo aan Koi. 
Houd bij aanschaf van het floating bed filter en filtermedia alvast 
rekening met de groei van de vissen, die in de toekomst meer 
voer zullen gaan eten. 

Aqwise filtermedia verbetert de prestatie van een bewegend bed filter met maar liefst 30% ten opzichte 
van ander bewegend bed media. Aqwise Filtermedia is wetenschappelijke ontwikkelt door het gelijknamige 
Aqwise, een vooraanstand bedrijf op het gebied van waterzuivering.
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Glafoam, een poreus biologisch filtermateriaal, dat wordt gemaakt van gebruikte gerecycelde flessen. 
Het glas wordt vermengd met oceaanschelpenpoeder. Dit wordt daarna speciaal gebakken bij een 
temperatuur van 900 tot 1.000°C (1.650 tot 1.830°F).

Tijdens dit bakproces, worden ontelbare kleine poriën ontwikkeld, bestaande uit een stevige en harde 
siliciumdioxide wand. Dit biedt een grote hoeveelheid ruimte voor waterzuiverende bacteriën die nodig zijn om 
de beste waterkwaliteit te behouden. Ecologisch en economisch-biologisch filtermateriaal uit Japan, uw volgende 
keuze voor effectieve filtratie!

Glafoam filtermedia

Unieke eigenschappen:
• Biedt grote oppervlakte met geschikte poriegrootte
• Verschillende groottes beschikbaar (Klein/Groot)
• In water laten weken voor gebruik, gemakkelijke opstart!
• Geen negatief effect op de waterkwaliteit
• Kan gebruikt worden als nat, droog en nat & droog filter

Glafoam filtermedia Glafoam filtermedia 

20 Liter 20 Liter

Middel Groot

Art. 08020550 Art. 08020555
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Unieke eigenschappen:
• Leidingen van verschillende materialen eenvoudig 

met elkaar verbinden 
• Snelle montage, geen verlijming nodig
• Eenvoudige demontage voor onderhoud, 

proefopstellingen etc.
• Geen lijm nodig, daardoor zijn verbinden altijd 

demonteerbaar
• Flexibel, ook als de maten van de leidingen iets 

afwijken van de standaard
• Geleverd met kwaliteitsslangklemmen, geschikt 

voor herhaaldelijk gebruik.

• Goed bestand tegen lage temperaturen
• Montage ook mogelijk bij vorst
• Geschikt voor noodreparaties, breuk en lekkages 

snel herstellen
• De Flex koppelingen dempen trillingen van 

pompen en andere installaties
• De Flex koppelingen voorkomen spanningsbreuken 

in leidingsystemen
• Veilig voor vissen en planten

Flexibele koppelingen 
Koi Pro Flex koppelingen bieden veel voordelen bij verbinden van verschillende maten en soorten PVC 
leidingen. Flex koppelingen zijn ook uitermate geschikt voor het verbinden van PVC met slecht verlijmbare 
materialen zoals RVS, PE, PP, polyester en beton, hemelwaterafvoer, riool en sanitair afvoer. 

De Koi Pro Flex koppelingen zijn leverbaar in de maten 40 tot 110 mm. 
Verkrijgbaar als koppeling/sokken, verloopsokken, bochten, T-stukken en eindkappen.

Alle koppelingen zijn 
voorzien van een 

informatielabel

NIEUW!

Flex Elbow Flex Tee Flex Reducer Flex Connector Flex Endcap

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08086050 Ø 40 mm 08086075 Ø 40 mm 08086100 Ø 40/50 mm 08086135 Ø 40 mm 08086160 Ø 40 mm

08086055 Ø 50 mm 08086080 Ø 50 mm 08086105 Ø 63/50 mm 08086140 Ø 50 mm 08086165 Ø 50 mm

08086060 Ø 63 mm 08086085 Ø 63 mm 08086110 Ø 90/63 mm 08086145 Ø 63 mm 08086170 Ø 63 mm

08086065 Ø 90 mm 08086090 Ø 90 mm 08086115 Ø 90/50 mm 08086150 Ø 90 mm 08086175 Ø 90 mm

08086070 Ø 110 mm 08086095 Ø 110 mm 08086120 Ø 110/50 mm 08086155 Ø 110 mm 08086180 Ø 110 mm

08086125 Ø 110/63 mm

08086130 Ø 110/90 mm
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Aansluitmaterialen

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. 

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

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08082100 Ø 50 mm 08082110 Ø 75 mm 08082120 Ø 110 mm

08082105 Ø 63 mm 08082115 Ø 90 mm 08082122 Ø 160 mm

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

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

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08082130 Ø 50 mm 08082140 Ø 75 mm 08082150 Ø 110 mm

08082135 Ø 63 mm 08082145 Ø 90 mm

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08081000 Ø 40 mm 08081010 Ø 63 mm 08081020 Ø 90 mm

08081005 Ø 50 mm 08081015 Ø 75 mm 08081025 Ø 110 mm

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08082199 Ø 40 mm 08082202 Ø 90 mm 08082210 Ø 160 mm

08082200 Ø 50 mm 08082205 Ø 110 mm

Geleverd met 
vervangbaar 
afsluitrubber

Budget Doorvoer met schroefdraadBudget Tank/folie Connector
Voordelige doorvoeren voor vijverfolie en polyester bakken.Voordelige connector voor aansluitingen, door voeren en 

overlopen. 

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08085005 Ø 40 mm 08085015 Ø 63 mm 08085020 Ø 90 mm

08085010 Ø 50 mm 08085017 Ø 75 mm 08085025 Ø 110 mm

08085027 Connector Rond Ø 110 mm

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08085035 Ø 40 mm 08085045 Ø 63 mm 08085055 Ø 90 mm

08085040 Ø 50 mm 08085050 Ø 75 mm 08085060 Ø 110 mm

BodemdrainVenturi 
Inline Bodemdrains zorgen voor aanvoer van het water naar het 

gravity filter.  
Skimmers zuigen het vuil van het 
wateroppervlak af. Hierdoor wordt 
drijvend vuil verwijderd en heeft u altijd 
een schoon wateroppervlak.

Professionele Skimmer

Art. Model

08083055 Prof. Skimmer, Black

08083060 Prof. Skimmer, Black Large

Art. Diam. Art. Diam. Art. Diam.

08084005 Ø 40 mm 08084015 Ø 63 mm 08084025 Ø 90 mm

08084010 Ø 50 mm 08084020 Ø 75 mm

08083005 Bodemdrain Domed, Ø 110 mm

Art. Diam.

08081050 Ø 50 mm
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Algenbestrijding

Driedubbele uitlaat aansluiting
Met Multi-Step tule:
ø25/32/40 mm slang
+ ø50 mm PVC
of ø63 mm PVC tule

Dubbele inlaat aansluiting
Met Multi-Step tule:
ø25/32/40 mm slang
+ ø50 mm PVC
of ø63 mm PVC tule

Model SF KoiPro UVC 40000 
T5 40 W

SF KoiPro UVC 75000 
T5 75 W

Max. Pomp cap. 20.000 L/h 20.000 L/h

Max. Vijverinhoud 40.000 L 75.000 L

Inen Uitlaat 25/32/40-50/63 mm 25/32/40-50/63 mm

Lamp High Power T5 High Power T5

Verbruik 40 Watt 75 Watt

Reflectie RVS RVS

Art nr 06010240 06010245

Model KOIPRO UV TL-T5 
40 Watt

KOIPRO UV TL-T5 
75 Watt

Lengte 875 mm 875 mm

Fitting T5 T5

Art nr 06010225 06010230

Vervangingslampen

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.

Model Koi Pro Module UVC 40 W

Lengte 380 mm

Fitting Base X

Art nr 06010465

Model AMALGAM UV-lamp 
40 Watt

AMALGAM UV-lamp 
80 Watt

Lengte 390 mm 685 mm

Fitting T5 T5

Art nr 06010445 06010450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Binnen 14 dagen een heldere vijver

Advies UV Wattage    Noord Europa Zuid Europa
Gewone vijver : 1 Watt per 1000L 2 Watt per 1000L
Koi vijver : 2 Watt per 1000L 4 Watt per 1000L



Installation depth: ± 35 cm

ø 50 mm

24h
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Algenbestrijding

Model Koi Pro Module UVC 
40 Watt High Output

Max inhoud Koivijver 20.000 L

Max druk 3 bar

Inbouwdiepte 35 cm

Verbruik 40 Watt

Art nr 06010460

Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output
De Koi Pro Module is een hoge output dompel UVC die gemakkelijk in een vijverfilter is in te bouwen. 

Het compacte ontwerp van de UVC heeft een doorvoer met micro-schakelaar voor veilig gebruik. Door de zeer korte 
inbouwdiepte kan de UVC bijna overal gemonteerd worden en vermindert de waterstroom niet. De UV-lamp is 
gemaakt van kwartsglas in plaats van gewoon glas, voor een optimale UV-doorlaatbaarheid. De effectieve levensduur 
van de compacte UV-lamp is twee keer zo lang als een normale UV-lamp. De UV-lamp produceert ultraviolet licht met 
een golflengte van exact 254 nm, de desinfecterende werking is bij deze golflengte het beste. De UV-C straling doodt 
vrijwel alle schadelijke bacteriën, virussen en schimmels en houdt algengroei onder controle.

• Voor Koi-vijvers tot 20.000 liter.
• Zorgt voor een heldere vijver binnen 14 dagen.
• Vermindert algengroei zonder gebruik van chemicaliën.
• Doodt schadelijke bacteriën, virussen en schimmels.
• UV-C straling heeft geen invloed op de pH-waarde van het 

vijverwater.
• Kwartsglazen UV-lamp (40 Watt High Output) met hoge UV-C straling  

en zeer lange levensduur van maar liefst 16.000 branduren.
• Micro-schakelaar voor veilig gebruik.
• Elektronische ballast voor optimale lichtopbrengst.  
• Inclusief adapter en doorvoer voor eenvoudige installatie.
• Korte inbouwdiepte, slechts 35 cm. Vermindert de waterstroom niet.
• 2 jaar garantie, geproduceerd in Nederland.

Pump & UVC Clean
Regelmatig reinigen van uw vijverpomp en UVC is noodzakelijk voor een 
efficiënte werking, langere levensduur en behoud van garantie. Kalkaanslag 
zorgt ervoor dat vuil en algen gemakkelijker hechten aan uw pomp, wat slijtage 
veroorzaakt. 

Bij uw UVC vermindert kalkaanslag op het kwartsglas de doorlaatbaarheid van 
het UV-licht.  SuperFish Pump & UVC Clean is natuurlijk zuur dat de kalkaanslag 
oplost en uw pomp en kwartsglas reinigt.
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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.

Unieke eigenschappen

RVS verdeelstuk
18 mm

Zie pagina 8 voor meer optionele aansluitingen.

RVS kraan

8-12 mm 18 mm

Model Air-Blow 50 Air-Blow 100

Max. Pomp cap. 3.000 L/h 6.000 L/h

Druk 0,045 MPA 0,040 MPA

Verbruik 30 Watt 88 Watt

Art nr 07020300 07020305

Optionele aansluitingen

Beluchting

Hi-Oxy disk Luchtslang

Art. 08010103 Ø 10 cm Ø 4-6 mm

Art. 08010105 Ø 20 cm Ø 8-12 mm gewapende luchtslang

Hi-Oxygen Koi airstone Luchtslang

Art. 08010110 22 x 4 cm Ø 4-6 mm

Art. 08010115 30 x 5 cm Ø 4-6 mm

Hi-Oxygen Koi airstone Luchtslang

Art. 08010120 22 x 4 cm Ø 4-6 mm

Art. 08010125 7x1,5 cm 2 stuks Ø 4-6 mm

Art. 08010130 50 mm XXL Ø 4-6 , Ø 8 mm gewapende luchtslang

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

Hi-Oxygen Disk

Hi-Oxygen Luchtstenen
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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.

Gebruiksvriendelijke 
control unit

Vervangbare 
control unit

Wand en vloer 
bevestiging

Gemakkelijk 
afsluitbare deksel

Koi Pro Fish Feeder 
automatisch uw vissen voeren

Koi Pro Koi Bowls
Handige bowls in diverse maten voor het showen, 
behandelen, tijdelijk houden of vervoeren van 
vissen.

Koi Bowl Koi Bowl Koi Bowl

Ø 50 cm Ø 67 cm Ø 80 cm

Art nr.: 09060008 Art nr.: 09060011 Art nr.: 09060012

Koi Pro Zipcover
Handige Zipcovers om op de Koi bowls te plaatsen in 
diverse maten.

Zipcover Bowl Zipcover Bowl

Art nr.:  09060030 Ø 67 cm Art nr.:  09060032 Ø 80 cm



Schwimmender Fischkäfig • Filet poisson flottant • Drijvende viskooi

Floating Fish CageFloating Fish Cage

Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL

50 x 50 x 50 cm

8 7 1 5 8 9 7 3 0 8 7 1 0 Ar
t.

 0
90

60
05

5

50

50

50

14 Koi Pro 2022

Model Koi Meetbak kunststof Koi Meetbak Polyester

Afmeting 80 cm 115 cm

Art nr 09060044 09060045

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

Floating Fish cage
Drijvende viskooi voorzien van fijnmazig net, voor 
het tijdelijk isoleren van de Koi in uw vijver.

Eenvoudig te monteren en te hanteren. Voorzien van 
met ritsen afsluitbare bovenzijde en verpakt in handige 
foudraal.

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.

Model Floating Fish cage

Afmeting 50 x 50 x 50 cm 70 x 70 x 70 cm

Art nr 09060055 09060060

Vijvertoebehoren
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Vijvernetten

Koisokken

Model Japan Koi sok Alu Koi sok Japan Koi transport sok

Diameter ø 30 cm ø 25 cm ø 30 cm

Steellengte 130 cm 130 cm 120 cm

Art nr 09050250 09050255 09050252

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. 

Model Japan Halfrond Japan Halfrond Japan net Japan net Japan net

Diameter ø 35 cm ø 60 cm ø 60 cm ø 35 cm ø 25 cm

Steellengte 60 cm 200 cm 200 cm 60 cm 16 cm

Art nr 09050220 09050230 09050225 09050217 09050215

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. 
In geval van slijtage zijn vervangingsnetten verkrijgbaar 
bij uw dealer. 

Model Alu Koinet Alu Koinet

Diameter ø 60 cm ø 80 cm

Steellengte 250 cm 300 cm

Art nr 09050540 09050545
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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.

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. 

Japan mat Japan mat

120 x 100 x 3,8 cm 200 x 100 x 3,8 cm

Blauw Blauw

Art. 08020510 Art. 08020502

Koi poster Nr. 1 Koi poster Nr. 2 Koi poster Nr. 3

Gelamineerd Gelamineerd Gelamineerd

Art. Nr.: 09020005 Art. Nr.: 09020010 Art. Nr.: 09020012

A4 formaat Art. Nr.: 09020016 A4 formaat Art. Nr.: 09020017 A4 formaat Art. Nr.: 09020018 



Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt 
in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de 
uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor eventuele schade die kan voortvloeien uit 
enige fout die in deze brochure zou kunnen 
voorkomen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 
zetfouten.


