
COMPLETE TERRAS-   COMPLETE TERRAS-   
& BALKONVIJVER& BALKONVIJVER
Compleet met filter  voor helder  Compleet met filter  voor helder  
en gezond wateren gezond water
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Inhoud: 115 liter
Afmetingen: H 56 cm Ø 64 cm

Plantmanden 
kunnen overal 
 aan de rand 

worden  
bevestigd

Eenvoudig  
afneembare  

rand

Alle kabels zijn 
onder de rand 
weggewerkt

3-in-1 systeem: pomp, filter & UVC.
Met fonteinset en veel accessoires!



4Patio Pond 2022

PATIO POND
Breng sfeer op uw terras of balkon.

Breng sfeer op uw terras of balkon met de slim 
ontworpen Patio Pond. Dankzij de geïntegreerde 
pomp met filter en UV reiniger houdt u het 
water schoon, ideaal voor waterplanten en 
siervissen.

Alle kabels zijn onder de rand weggewerkt en de 
meegeleverde plantmanden kunnen overal aan de 
rand worden bevestigd. Laat uw fantasie de vrije 
loop, optimaal genieten met uw nieuwe terras- of 
balkonvijver.

Compleet geleverd met 
• SuperFish�Combi�Clear�2000�filter��met�

geïntegreerde UVC
• Fontein set
• Filtermedia
• Set van 3 plantenmandjes met ophangclips
• 2 jaar garantie
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Art. 09091060

SuperFish Patio visnet 
25X20X60cm.
Voor het vangen van vis 
en verwijderen van vuil 
in uw Patio Pond

SuperFish 
Thermometer
Voor het 
controleren van de 
watertemperatuur in de 
Patio Pond

SuperFish Patio 
Siphon
Voor waterverversing 
en schoonmaken, vuil 
afzuigen van de bodem 
van de Patio Pond

SuperFish Patio Pond 
Care 500 ml
Wekelijks onderhoud 
voor schoon en helder 
water

SuperFish Patio Led 
Spot
Breng sfeer in uw 
terrasvijver met dit 
energiebesparende 
LED-licht

SuperFish Patio Pond 
Bacto Start 250 ml
Levende bacteriën voor 
een snelle start van 
het biologische   
evenwicht in de patio 
Pond

SuperFish Patio Pond 
mandje & haken 3 st.  
Extra mandjes en haken 
voor de Patio Pond

SuperFish Patio Bio 
Stones  
De ideale bodem voor 
de Patio Pond, de Bio 
Rocks absorberen 
�schadelijke�stoffen�en�
vormen de basis van 
het biologisch leven  in 
de Patio Pond

PATIO POND
Handige accessoires

8 715897 301230


