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Nowość Kula z filtrem oraz oświetleniem. Podstawowe zalety zestawu to:

  

- Pozwala na uruchomienie mini akwarium zapewniającego bardzo dobre warunki dla ryb

  

- Połączenie kuli 6,8l z filtrem kaskadowym i pokrywą oświetleniową LED

  

- Proste rozwiązanie: rozpakuj, zalej wodą, wpuść ryby, podłącz do prądu, oświetlaj i filtruj –
wszystko gotowe

  

- Posiada ogranicznik przepływu wody (przegroda), aby zapobiec rozpryskiwaniu  i ograniczyć
niekontrolowany przepływ wody

  

- Cichy filtr kaskadowy tworzy piękny efekt wizualny w postaci ruchu wody i kojący delikatny
dźwięk wodospadu

  

- Sprawdzona technologia filtracji EasyCrystal - Łatwy w obsłudze i bieżącym serwisowaniu.
Wystarczy wymieniać co

  

4 tyg. wkład filtrujący. Brak konieczności czyszczenia medium filtracyjnego
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- Zestaw wkładów filtracyjnych - Tetra EasyCrystal Filter Pack C100

  

- 2 lata gwarancji

  

  

  

  

W ofercie Naszego sklepu pojawiły się nowe fimy takie jak Seachem, Reef Octopus oraz Oce
an Nutrition
.

  

  

    

Seachem to rewelacyjne preparaty oraz testy do akwarytstyki zarówno słodkowodnej jak i
morskiej. Amerykańska firma Seachem  założona przez pasjonatów oferuje od 26 lat
prawdziwie rewolucyjne rozwiązania poparte badaniami we własnych laboratoriach ich nawozy
akwarystyczne, preparaty    bakteryjne, testy, podłoża, materiały filtracyjne wytyczają nowe
kierunki rozwoju akwarystyki.
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  _________________________________________________________________________________________    

      Reef Octopus to amerykański producent zajmujący się wytwarzaniem wysokiej klasy sprzętu akwarystycznego do akwarii morskich. Odpieniacze Reef Octopus to najwyższa jakość  wbardzo przystępnej cenie. Na uwagę zasługują również pompy obiegowe tej firmy. Poprzezunikalną konstrukcję trzpienia są bardzo ciche i wydajne. Jednym słowem wysoka jakość wdobrej cenie.  
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  _________________________________________________________________________________    

      Ocean Nutrition jest produktem unikalnym w swojej klasie. Te idealnie zbalansowane pokarmydla ryb morskich cieszą się na zachodzie Europy wielką popularnością wśród akwarystów. Ichzróżnicowanie pod względem granulacji oraz składu, sprawia iż każdy znajdzie odpowiednipokarm dla swoich ulubieńców.    
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