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Maak van uw vijverhobby een succes samen met SuperFish. Al meer
dan 25 jaar kweken en verkopen wij Koi en vijvervissen. Vanuit deze
ervaring ontwikkelen wij vijverproducten en verzorgingsmiddelen die
het beste bieden voor uw kostbare Koi en vijvervissen.

Onze doelstelling:

Uw Koi en vissenhobby succesvol
maken en betaalbaar houden.
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SuperFish PondClear	

Vijverfilters

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 plantenvoeding.
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
plantenvijver of 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.

SuperFish Pond Clear Kit

Eenvoudige biologische vijverfilters voor kleinere vijvers.
Compleet met ingebouwd UVC voor een heldere vijver
binnen 14 dagen en een energiezuinige Pond-Flow Eco
vijverpomp.
• Voorzien van biologisch filtermedia.
• Voorzien van ingebouwde UVC.
• Inclusief bijpassende Pond-Flow Eco energiezuinige vijverpomp.

Technische specificaties
Art.

Model

Max vijverinhoud

Pomp cap.

UVC

Inlaat

Uitlaat

Afm.

06020301

Pond Clear Kit 2500

2.500 L

1.000 L/h

5 Watt

12/20/25 mm

32 mm

35x30 cm

06020310

Pond Clear Kit 5000

5.000 L

2.000 L/h

9 Watt

12/20/25 mm

32 mm

ø40x33 cm

06020313

Pond Clear Kit 7500

7.500 L

3.000 L/h

11 Watt

25 mm

32 mm

ø40x38 cm
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Vijverfilters 

SuperFish TopClear

SuperFish TopClear

Een uniek 3-staps vijver-drukfilter.
1: Filterschuim zorgt voor mechanische filtering.
2: Bacteriën in de bio-ballen zorgen voor
biologische zuivering.
3: Ingebouwde UV-C 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.
• Auto Clean Wash: terug-spoelsysteem voor het
eenvoudig reinigen van het filter (u laat het vuile water
gewoon weglopen).
• 2 jaar garantie.

TopClear Kit
Alle TopClear filters zijn ook
verkrijgbaar als handige
complete 3-in-1 kit met een
bijpassende Pond-Flow pomp.

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

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

Het TopClear drukfilter
kan bijna overal geplaatst
worden, zelfs onder het
waterniveau.

Technische specificaties
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Art.

Model

Max vijverinhoud

Pomp cap.

UVC

Uitlaat

Afm.

06020130

TopClear 5000

5.000 L

2.500 L/h

7 Watt

12/25/32 mm 12/25/32 mm

Inlaat

34x34x40 cm

06020135

TopClear 10000

10.000 L

3.500 L/h

9 Watt

12/25/32 mm 12/25/32 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

06020145

TopClear Kit 5000

5.000 L

2.000 L/h

7 Watt

12/25/32 mm 12/25/32 mm

34x34x40 cm

06020150

TopClear Kit 10000

10.000 L

2.900 L/h

9 Watt

12/25/32 mm 12/25/32 mm

35x44x46 cm

06020155

TopClear Kit 15000

15.000 L

5.000 L/h

11 Watt

25/32/40 mm 25/32/40 mm

35x44x58 cm

SuperFish FlowClear	

Vijverfilters

SuperFish FlowClear 10000

Het ideale filter voor visvijvers en kleine Koivijvers met een
inhoud tot circa 10.000 liter.
• Perfecte filtratie door 3 sets Matala matten van verschillende
grofheden, deze filtervulling heeft een zeer open structuur,
voorkomt verstoppingen en staat garant voor een optimale
bacteriegroei en uitstekende filtratie. De cassette gevuld met
Zeoliet absorbeert NH3 en helpt zo uw vijver gezond te houden.
• Handig schoonmaken, door een uitgekiende constructie van het
filter zakt het grofvuil onder in het filter. Een schuifkraan als
vuilaflaat zorgt voor een eenvoudige reiniging.
• De ingebouwde UVC met PHILIPS lamp bestrijdt groene algen en
zorgt binnen 14 dagen voor helder vijverwater. PHILIPS garandeert
8.000 branduren voor de UV-C lamp en wij geven 2 jaar garantie
op het elektrische gedeelte van de UV-C.
• Ook verkrijgbaar als complete FlowClear Kit inclusief een PondEco
5000 vijverpomp.

FallClear 10000
Identiek filter als de
FlowClear, maar met een
ingebouwde decoratieve
waterval. Deze voegt
extra zuurstof toe aan het
vijverwater.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Binnen 14 dagen een heldere vijver

SuperFish FlowClear 20000

Biologisch 3-kamerfilter, waarborgt de kwaliteit van uw
vijverwater en zorgt voor een biologisch evenwicht.
• Filtreert en desinfecteert het vijverwater gelijktijdig, waardoor het
water optimaal gezuiverd wordt.
• De UV-C straling zorgt ervoor dat bacteriën, ziektekiemen en
zweefalg géén kans krijgen zich te ontwikkelen, waardoor de
helderheid van uw vijverwater gegarandeerd is.

Technische specificaties
Art.

Model

Max vijverinhoud

Pomp cap.

UVC

Inlaat

Uitlaat

Afm.

06030010

FlowClear 10000

10.000 L

5.000 L/h

11 Watt

25/32/40 mm

40 mm

55x36x45 cm

06030013

FlowClear Kit 10000

10.000 L

4.800 L/h

11 Watt

25/32/40 mm

40 mm

55x36x45 cm

06030065

FallClear 10000

10.000 L

5.000 L/h

11 Watt

25/32/40 mm

waterval

55x36x45 cm

06030085

FlowClear 20000

20.000 L

10.000 L/h

40 Watt

32 mm

63

100x43x65 cm

Optimaliseer de werking van uw vijverfilter
SuperFish CrystalMax maximaliseert biologische filtratie.
SuperFish Norit® Activated Carbon absorbeert schadelijke stoffen.
SuperFish Crystal Clear verwijdert ammoniak en nitraat uit het
vijverwater.
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Vijverfilters 

SuperFish Poly Tech Move

SuperFish Poly Tech Move

Poly Tech Move filters zijn speciaal ontwikkelt
voor Koi- en visvijvers en grote waterpartijen.
Een Poly Tech Move filter biedt de voordelen van
een meerkamerfilter d.w.z. een betrouwbare
techniek en stabiliteit door een grote biomassa, in
combinatie met een zg. floating bed filter, wat
zorgt voor een extreem goede biologische
filtratie.
SuperFish Poly Tech Move filter voordelen:
• Zeer goede vuilafscheiding door filterborstels in de
eerste filterkamer.
• Optimale waterdoorstroming door Japanse matten.
• Uitstekende beluchting door de filterkamer met het
“floating bed” filtermedia.
• Eenvoudig schoon te maken; “floating bed” media is
zelfreinigend.

Demo
Filterborstels

Japanse matten

Floating Bed

Extreem goede biologische werking door
Floating Bed Filtratie
Floating Bed Filtratie is ontwikkeld in de aquacultuur. Het
bestaat uit, in het water zwevende, gekartelde kunststof
ringen met een zeer hoog hechtingsoppervlak, wat door
middel van beluchting continu in beweging gehouden
wordt. De beluchting komt van de bodem, zodat het
filtermedium steeds omgewoeld wordt. Bacterieculturen
zullen zich zeer goed ontwikkelen en na circa 2 maanden
zullen de ringen dan ook bruin gekleurd zijn door
de bacteriën.
Het systeem is zo goed als onderhoudsvrij en
biologische werking is extreem goed.

Luchtpomp

Bij een Poly Tech Move
filter is een luchtpomp
nodig voor de floating
bed filtratie.
Wij adviseren de
SuperFish KoiFlow.
(zie pagina 13)

Technische specificaties
Art.

Model

		

Max inhoud

Max inhoud

Max pomp

Plantenvijver Combi-vijver

Max inhoud

Koivijver

cap.

Kamers

Inlaat

Uitlaat

Afm.

06040500 Move 20

20.000 L

15.000 L

10.000 L

5.000 L/h

2 25/32/40 mm

75 mm

80x65x65 cm

06040505 Move 30

30.000 L

22.500 L

17.500 L

7.500 L/h

3 25/32/40 mm

75 mm

120x65x65 cm

06040510 Move 60

60.000 L

45.000 L

30.000 L

10.000 L/h

3

50/110 mm

110/50 mm

150x80x75 cm

06040515 Move 100

100.000 L

75.000 L

50.000 L

12.000 L/h

3

50/110 mm

110/50 mm

185x95x90 cm

06040520 Move 200

200.000 L

150.000 L

100.000 L

15.000 L/h

3

50/110 mm

110/50 mm225x108x100 cm

De Move 20 en 30 zijn pompgevoed, de Move 60, 100 en 200 zijn door het meegeleverd koppelstuk ook als gravity-filter te gebruiken.
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SuperFish Pond-Flow ECO	

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.

Vijverpompen

SuperFish Pond-Flow ECO

Multifunctionele energiezuinige vijverpomp voor fonteinen en
eenvoudige vijverfilters.
• 3 uitvoeringen, met een pompcapaciteit van resp. 1.000, 2.000 of
2.900 liter per uur.
• inclusief 2 verschillende sproeikoppen: een fonteinsproeier en een
waterbel.
• Energiezuinig, dus voordelig in gebruik.
• Inclusief 10 meter kabel en 2 jaar garantie.

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 filteruitlaat zo ver mogelijk
uit elkaar.
• Wilt u een fonteinsproeier of een
waterbel, neem dan een apart
pompje met een spons voorfilter
deze zijn zeer betaalbaar, uw
fontein hoeft immers niet 24
uur per dag te sproeien.

Technische specificaties
Art.

Model

Max pomp cap. H.max

Uitlaat

Power

07060015 Pond-Flow ECO 1000

1.000 L/h

1,4 m 20/25/30 mm 12 Watt

07060020 Pond-Flow ECO 2000

2.000 L/h

1,9 m 20/25/30 mm 25 Watt

07060025 Pond-Flow ECO 3000

2.900 L/h 2,3 m 20/25/30 mm 45 Watt

SuperFish Pump Clean

Regelmatig reinigen van uw vijverpomp is noodzakelijk voor een langere
levensduur en behoud van garantie. In de vijver ontstaat kalkaanslag op uw
pomp, hierdoor zullen algen en ander vuil zich gaan hechten. Pump Clean is
natuurlijk zuur dat de kalkaanslag oplost en uw pomp reinigt.
[Art. 07070500]
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Vijverpompen 

SuperFish PondECO

Bespaar tot 50% op aanschaf en
stroomgebruik in vergelijking
met andere pompen!

SuperFish PondECO

Deze speciaal ontworpen synchroon pomp heeft een groot vermogen bij een zeer laag
stroomverbruik. In combinatie met de voordelige prijs maakt dit de PondECO tot de
meest ideale vijverpomp voor alle soorten vijvers. Kwaliteit voor een voordelige prijs!
• Voorzien van 3 jaar garantie en GS keuring
voor kwaliteit en veiligheid.
• Verplaatst grote hoeveelheden water bij een
laag stroomverbruik.
• DCS: keramische aandrijving en tandwielen
voor minimale slijtage.
• Vortex schoepen transporteren vuildeeltjes
tot 8 mm.
• Draaibare Multi-step slangaansluiting.
• Gemakkelijk te installeren en vrijwel
onderhoudsvrij.

Technische specificaties
Uitlaat

Power

07070145 PondECO 3500

Art.

Model

Max pomp cap. H.max
3.600 L/h

2,4 m

25/32/40 mm

45 Watt

07070150 PondECO 5000

4.800 L/h

2,5 m

25/32/40 mm

60 Watt

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

SuperFish Pond Skim
De Superfish vijverskimmer drijft in de vijver en zuigt vuil, zoals
bladeren, stof en algen van het wateroppervlak op. De Pond Skim
is eenvoudig schoon te maken door verwijderbaar afvalrooster.
Voor een heldere en gezonde vijver.

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

Demo
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SuperFish PondECO PlusVijverpompen

3 jaar lang 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
kostenloos een nieuwe pomp.*
*van maandag t/m vrijdag, op zaterdag en
zondag geen leveringen.

SuperFish PondECO Plus

Professionele filterpomp voor Koi- en visvijvers met unieke
Pick-up and Replace garantie en het laagst mogelijke energieverbruik
(ca. 12 watt per 1.000 L/h). De vijverpomp die een groen label verdient!
• Eenvoudig te plaatsen in elke vijver.
• Twee uitlaatmogelijkheden (op bovenen zijkant) met draaibare Multi-step
slangaansluiting.
• Vortex schoepen en DCS aandrijving.
• 3 jaar garantie en GS keuring.

Technische specificaties
Art.

Model

Max pomp cap. H.max

07070180 PondECO Plus 8000

Uitlaat

Power

7.150 L/h 2,5 m 25/32/40/50 mm 72 Watt

07070185 PondECO Plus 12000 10.850 L/h 3,4 m 25/32/40/50 mm 135 Watt
07070190 PondECO Plus 15000 14.800 L/h 4,5 m 25/32/40/50 mm 157 Watt
07070195 PondECO Plus 20000 18.500 L/h 5,5 m 25/32/40/50 mm 220 Watt

SuperFish HighFlow

Professionele waterpomp met zeer hoge wateropbrengst
voor grote vijvers en aquacultuur, ook ideaal voor
waterbeweging in grote Koi-vijvers en waterpartijen.
• Energiebesparend, verplaatst grote hoeveelheden water
bij een laag stroomverbruik.
• DCS aandrijving en Vortex schoepen.
• 110 mm uitlaat voor een optimale waterdoorvoer.

Technische specificaties
Art.

Model

Max pomp cap. H.max

Uitlaat

Power

07070550 HighFlow 20000

20.000 L/h

2,8 m 110 mm 158 Watt

07070555 HighFlow 30000

30.000 L/h

4,0 m 110 mm 235 Watt

07070560 HighFlow 50000

45.000 L/h

5,5 m 110 mm 398 Watt
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Vijver-UVC



SuperFish Reflex & AluTech UVC

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 nieuwe 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 vijverwater door
de UVC-unit, waarbij het water langs een speciale UV
lamp stroomt. De UVC-straling die door deze lamp
geproduceerd wordt, zorgt ervoor dat schadelijke
bacteriën en ziektekiemen gedood worden en houdt
algengroei onder controle.

SuperFish Reflex UVC

SuperFish Reflex UVC, geschikt voor kleine tot
middelgrote vijvers.
• Philips PL-lamp, gegarandeerd 8000 branduren.
• RVS binnenzijde voor extra UVC reflectie en langere
levensduur.
• Multi-step slangaansluiting.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Binnen 14 dagen een heldere vijver
SuperFish ALU Tech UVC
SuperFish ALU UVC, geschikt voor
grote combi-vijvers.

• T5 High Output UV lamp voor optimale
reinigingskracht.
• Gegarandeerd 8000 branduren.
• Double Head Connection, dubbele
aansluitingen voor handige montage.
• Aluminium huis, reflecteert UV straling
voor een betere werking.

Technische specificaties
Art.

Model

Max vijverinhoud

Max pomp cap.

In- en Uitlaat

Lamp

Power

Reflectie

7.000 L

5.000 L/h

20/25/32 mm

Philips PL

9 Watt

RVS

06010060 Reflex UVC 10000 / 11 W

10.000 L

7.500 L/h

20/25/32 mm

Philips PL

11 Watt

RVS

06010120 ALU Tech UVC 40 W

40.000 L

20.000 L/h

25/32/40mm

High Power T5

40 Watt

Alu

06010125 ALU Tech UVC 75 W

75.000 L

20.000 L/h

25/32/40 mm

High Power T5

75 Watt

Alu

06010055 Reflex UVC 7000 / 9 W
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SuperFish UVC Tech, Master & Koi-Pro

Vijver-UVC

SuperFish UVC Tech

Professionele UVC voor (grote)
Koivijvers tot 40.000 en 75.000 liter.
• High Output T5 UV-lamp, gegarandeerd
8000 branduren.
• Elektrolytisch gepolijst RVS huis, waar
door het vuil nauwelijk kan aanhechten
en de reflectie optimaal blijft.

SuperFish UVC Master

De UVC Master combineert alle
eigenschappen en voordelen van de
UVC Tech met een doseerpomp voor
vloeistoffen en bacteriën en een
timer.
• Computergestuurd met een timer voor
effectief gebruik van UV-C lamp en
doseerpomp.
• Volautomatisch en op maat bacteriën
doseren.
• Handig en energiebesparend.

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

Koi Pro UVC

[Art. 06010100]

Professionele UVC van de hoogste kwaliteit.
• Onverslijtbaar huis van RVS, elektrolytisch gepolijst.
• High Output T5 UV-lamp.
• Electronische ballast voor optimale lichtopbrengst en een langere levensduur
van de lamp.
• Langere blootstelling aan hogere dosis UV-C door de lengte van het apparaat.
• Zowel PVC aansluiting als Multi-step slangaansluiting.

Technische specificaties
Art.

Max vijverinhoud

Max pomp cap.

In- en Uitlaat

Lamp

Power

Reflectie

06010075 UV-C Tech 40W

Model

40.000 L

20.000 L/h

25/32/40 mm

High Power T5

40 Watt

RVS

06010080 UV-C Tech 75W

75.000 L

20.000 L/h

25/32/40 mm

High Power T5

75 Watt

RVS

06010210 UVC Master 75000 T5 75W

75.000 L

20.000 L/h

25/32/40 mm

High Power T5

75 Watt

RVS

06010200 KoiPro RVS UVC T5 40W

40.000 L

20.000 L/h

50/63 mm

High Power T5

40 Watt

RVS

06010205 KoiPro RVS UVC T5 75W

75.000 L

20.000 L/h

50/63 mm

High Power T5

75 Watt

RVS
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Luchtpompen



SuperFish Air-Kit & Air-Box

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 luchtpomp in de
zuurstofbehoefte 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 luchtsteen
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 waterbeweging toch in leven.
Welke luchtpomp geschikt is, hangt af van de
grootte van uw vijver.

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 (afhankelijk van
het type).

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.
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Technische specificaties
Art

Model

07010309

Air-Kit mini

Luchtopbrengst
78 L/h

0,015 MPA

DrukPower
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 Koi-Flow & Air-Blow

Luchtpompen

Extra zuurstof
Speciaal voor Koi- en grote vijvers ontwikkelden wij deze
luchtpompen. De pompen hebben een hoge luchtopbrengst
en een lange levensduur. Indien nodig zijn slijtbare
onderdelen te vervangen voor jarenlang gebruiksplezier.

SuperFish Koi-Flow

Vijverluchtpompen voor grote
vijvers en koivijvers.
• Grote luchtopbrengst bij een laag
stroomverbruik.
• Geluidsarm en lange levensduur.
• Compleet met 6 luchtstenen en
50 meter luchtslang.
• Reserve-membranen meegeleverd.

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
quarantainesystemen met veel
uitstroompunten.
•
•
•
•
•

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

SuperFish Luchtstenen

Technische specificaties
Art

Model

Luchtopbrengst

DrukPower

07010430

Koi-Flow 20

1.200 L/h

0,025 MPA

15 Watt

07010435

Koi-Flow 30

1.800 L/h

0,025 MPA

25 Watt

07010440

Koi-Flow 60

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

Luchtstenen zijn verkrijgbaar in 2 soorten.
De blauwe SuperFish luchtstenen zijn geschikt voor alle
luchtpompen en verkrijgbaar in verschillende maten en
vormen. Omdat luchtstenen dicht gaan zitten door vuil en
aanslag, dient u deze elk jaar te vervangen. De grijze HiOxygen luchtstenen zijn gebakken bij zeer hoge
temperaturen, daardoor produceren deze stenen zeer
fijne luchtbellen en gaan ze langer mee.
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Bescherm uw vissen
SuperFish
Bird & Cat Scare

De meest doeltreffende en
diervriendelijke manier om uw
vissen te beschermen tegen
indringers zoals reigers en
katten.
Sluit de Bird & Cat Scare aan op de
waterslang, zodra de sensor een
indringer waarneemt worden deze
weggejaagd met een krachtige
waterstraal! Het bereik en de
gevoeligheid is instelbaar, waardoor
de Bird & Cat Scare geschikt is voor
grote en kleine vijvers.
[Art. 06090150]

Pond Defence

Beschermt uw vijvervissen tegen reigers en
katten. Pond Defence is verkrijgbaar met 100
of 500 meter schrikdraad, voldoende om 50 of
250 meter vijverrand af te schermen.
• Gemakkelijk te installeren.
• Compleet met pinnen.
[Art. 06070001 Pond Defence 100 M]
[Art. 06070003 Pond Defence 500 M]

SuperFish Afdeknetten

Een afdeknet voorkomt dat bladeren of ander
vuil in de vijver waait en het beschermt tevens
uw vissen tegen reigers en katten.
Plaats het afdeknet tijdig, vuil in de vijver is lastig te
verwijderen en slecht voor de waterkwaliteit.
• Inclusief grondpennen.
• Eenvoudig te plaatsen.
• Fijnmazig en flexibel.
• Sterke kunststofvezel.
• Lange levensduur.
[Art. 06090699 3x2 m]
[Art. 06090700 4x3 m]
[Art. 06090705 4x4 m]
[Art. 06090710 5x4 m]
[Art. 06090715 6x4 m]
[Art. 06090718 10x6 m]
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SuperFish Pond Alarm

Reigers, katten, andere dieren en zelfs dieven
loeren op uw kostbare vissen.
Het is daarom aan te raden om dit kostbare bezit
afdoende te beschermen te indringers. Bij de Pond
Alarm wordt een ongewenste bezoeker verjaagd door
een krachtig geluidsignaal.
[Art. 06070010]

Koi-toebehoren
Voerautomaten
Het voeren van uw vissen met
een voerautomaat heeft veel
voordelen. U haalt het maximale
uit uw vissen door altijd precies
de juiste hoeveelheid voer te
geven. Dit zorgt voor een
optimale groei en een mooier
kleurpatroon bij bijvoorbeeld
Koi.
Doordat er kleinere hoeveel
heden voer per keer gedoseerd
wordt, is dit beter voor de
gezondheid van de vissen en
voor de vijver.

Schepnetten

Aluminium Koinetten zijn sterk,
roesten niet en licht in gebruik.
De ronde Koinetten zijn speciaal voor
Koi en hebben het net weggewerkt in
de aluminium rand zodat dit niet slijt.
Net en steel zijn los verkrijgbaar,
zodat verschillende netten op één
steel te gebruiken zijn.

SuperFish Koifeeder

Professional feeder

• 1 tot 4 maal per dag voeren.
• Hoeveelheid voer instelbaar van 50
tot 1400 gram per dag.
• Werkt op batterijen.
• Geschikt voor korrelvoer.
• Voercontainer capaciteit 10 liter.

• 1 tot 24 voerbeurten per dag.
• Hoeveelheid voer instelbaar per
voerbeurt.
• Geschikt voor korrels (2-9 mm).
• Bevestigingsbeugel meegeleverd.
• 10 meter kabel.
• Voercontainer voor 7 liter voer.

Voederautomaat voor op de
rand van de vijver of visbak, het
uniek borstelsysteem schiet het
voer over de vijver.

[Art. 06090195]

Met deze professionele
voederautomaat kunt u uw Koi
meerdere malen per dag
automatisch voeren.

[Art. 06090199]

Koi bowls

[Art. 09050224 Net rond Ø 60 cm]

[Art. 09050494 Steel 200 cm]

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

[Art. 09050496 Steel 250 cm]

[Art. 09060008 Bowl Ø 50 cm]

[Art. 09050497 Steel 300 cm]

[Art. 09060011 Bowl Ø 67 cm]

[Art. 09050234 Net rond Ø 70 cm]
[Art. 09050239 Net rond Ø 80 cm]
[Art. 09050224 Net recht 58x38 cm]

[Art. 09060012 Bowl Ø 80 cm]

Afzetborstels

Zelf Koi kweken? Alles wat u nodig
heeft is één mannelijke en minimaal
twee vrouwelijke 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.
[Art. 08060660]
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Handige vijvertoebehoren
SuperFish heeft diverse accessoires die het onderhouden en het
verzorgen van uw vijver en vissen eenvoudig maken.
Met deze hulpmiddelen kunt u het hele jaar door van uw vijver
genieten.

Pond Thermometer

Hoe vaak en hoeveel u uw
vissen moet voeren hangt af van
de temperatuur van het vijver
water.
Voor een juiste verzorging is het
daarom van belang dat u de
watertemperatuur van de vijver kent.
Met een SuperFish vijverthermometer
meet u eenvoudig en exact de
watertemperatuur.
[Art. 06090005 Pond Thermometer]
[Art. 6090015 Solar Pond Thermometer]

SuperFish IJsvrijhouder
Voorkom het dichtvriezen van
uw vijver met de ijsvrijhouder
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.
[Art. 06090545]

KoiPro Heater

Professionele vijververwarmer met thermostaat voor het
verwarmen van vijverwater of vissystemen, gemaakt uit RVS en
indien juist gemonteerd onverslijtbaar!

SuperFish FlexiPower

Met de Flexi-Power tuin
contactdoos heeft u buitenshuis
veilig en snel overal elektriciteit.
• Geschikt voor de vijver, het
tuingereedschap, verlichting, de
kerstboom, op de camping en
talloze andere doeleinden.
• 8 meter kabel.
• 4 aansluitpunten, geaard.
[Art. 06070005]

SuperFish Pond Vac

Compacte, lichtgewicht vijver
stofzuiger. Een snelle en
efficiënte manier om de vijver te
reinigen en afval te verwijderen.
•
•
•
•
•

80 Watt pompvermogen.
4.000 L/h pompcapaciteit.
1,8 meter steellengte.
5 meter slang, ø 32 mm.
2 zuigmonden.

[Art. 06090100]

Om uw vijver gezond de winter door te laten gaan adviseren wij uw vijver
op minimaal 8 graden te houden, zo vriest de vijver niet dicht en blijven uw
vissen nog net een beetje eten terwijl ze wel in rust zijn, ook kan het filter
(mits geïsoleerd) door blijven draaien.
[Art. 06070100 Koi Pro Pond Heater 1 kW]
[Art. 06070105 Koi Pro Pond Heater 2 kW]
[Art. 06070110 Koi Pro Pond Heater 3 kW]
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