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Fontanny pływające ogrodowe
Fontanny solarne pływające
Fontanny solarne pływające posiadają w zestawie panel słoneczny, pompę fontannową,
pływak do pompy oraz 6 różnych dysz fontannowych. Fontanny występują w 4 wielkościach.
Z panelem fotowoltaicznym jako pływakiem fontanny:
- Fontanna solarna mała DC-30 z pompą 160l/H; 7V/1W; H max 0,8m oraz
panelem 7V/1,4W
- Fontanna solarna średnia DC-30B z pompą 400L/H; 9V/1W; H max 1,4m
oraz panelem 10V/3W; akumulator - w komplecie
Z panelem fotowoltaicznym zewnętrznym. Te modele mogą być używane również jako
fontanny stacjonarne bez pływaka :
- Fontanna solarna z panelem zewnętrznym DC-35 z pompą 500L/H;
		
9V/2,5W; H max 1,8m oraz panelem 10V/6W; akumulator - w komplecie
- Fontanna solarna z panelem zewnętrznym duża DC-40 z pompą 800L/H;
17V/5W; H max 2m oraz panelem 17V/10W
- Fontanna solarna z panelem zewnętrznym DC-35 DP dwoma pompami 500L/H;
9V/2,5W; H max 1,8m oraz panelem 10V/6W;
akumulator - w komplecie

Fontanny pływające z oświetleniem LED
Fontanny pływające są łatwe do zamontowania na stawie niezależnie od jego kształtu i rodzaju dna.
Fontanny pływające znajdują zastosowanie na zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości ustawienia
pompy fontannowej na dnie z powodu głębokości bądź niestabilnego dna. Dodatkową zaletą fontann
pływających jest łatwość ich czyszczenia i montażu (całość urządzenia holuje się po wodzie bez konieczności wchodzenia do zbiornika). Fontanny są niezależne od wahań poziomu wody gdyż swobodnie
unoszą się na jej powierzchni.

PJ-LR 36

Fontanna pływająca PJ-LR 36 to kompletny zestaw fontanny pływającej
z oświetleniem LED do niedużych oczek wodnych. Diody LED umieszczone wokół dyszy fontannowej, umożliwiają optymalne i efektowne podświetlenie strumienia przy minimalnym zużyciu
energii - tylko 4,2W. Kolor świecenia biały lub RGB zmieniający się automatycznie dający wrażenie różnokolorowej tęczy. Wysokość strumienia fontanny regulowana do wysokości 1,20 m. W
komplecie znajduje się: pompa fontannowa 60W 2500l/h, pływak z dyszą i oświetleniem
36 LED, kabel o dł. 10m oraz transformator bezpieństwa 12V .
Fontanny do niedużych stawów ogrodowych:
Fontanna FP-M z pompą o wydajności od 10000 do 18.000 l/h, można na niej
zainstalować zestaw QL 34 LED - 3 lampy zsynchronizowane, zmiennokolorowe
RGB lub białe. Maksymalna wysokość fontanny to 2,5m w zależności od użytej
pompy. W komplecie zestaw dysz.
Fontanna MC 480 to zestaw pływający z pompą JGP 25000 i 6 lampami
LED QL 34 RGB. Maksymalna wysokość fontanny do 3.5m.
W komplecie dyszami fontannowymi.

FP-M

MC 480
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Fontanny pływające duże
Agregaty pływające znajdują zastosowanie w dużych zbiornikach wodnych, gdzie nie ma możliwości
ustawienia konstrukcji fontanny na dnie z powodu głębokości bądź niestabilnego dna. Dodatkową
zaletą fontanny pływającej jest łatwość jej czyszczenia i montażu (całość urządzenia holuje się po
wodzie). Fontanna taka jest niezależna nawet od dużych wahań poziomu wody w zbiorniku.

Fontanna Standard
JSP 40000

Fontanna Standard - pływak wykonany z tworzywa sztucznego pompa JSP 40000. Dodatkowo można na niej zainstalować zestaw lamp LED białych lub zmiennokolorowych RGB. Dysza fontannowa do wyboru z dysz dedykowanych do tego modelu.
Fontanna FJ-600 - zestaw fontannowy na pływaku z tworzywa
z pompą 55000 l/h. Oświetlenie - zestaw lamp LED HQS 06
w kolorze białym lub zmiennokolorowych RGB. W komplecie 3
dysze fontannowe.

Fontanna FJ-600

Fontanna pływająca Inox
Fontanna Inox pływająca przeznaczona jest do większych zbiorników wodnych. Zbudowana jest na pływaku ze stali nierdzewnej i współpracuje
z dużymi pompami zanurzeniowymi od 0,75kW do 10 kW.
Fontanna może dawać obraz wodny o wysokości nawet do 25m i można
na niej montować reflektory LED o mocy nawet do 360W/24V.
Fontannę można zamówić wraz ze skrzynką zasilająco-sterującą.
Dla fontann z pompą 3 fazowa można dodatkowo zamówić dynamiczne
sterowanie wysokością obrazu wodnego.

Wykonujemy na zamówienie również inne fontanny
dynamiczne i pływające wiecej na
www.fontanny.waw.pl
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Pompy do oczek wodnych, fontann i kaskad
Pompa PF 2000 + dysze

GRATIS

Pompa HQ 7800

Pompa WP 750

-50%

Pompa SME 15000

Pompa JSP 35 000

oszczędność energii

Małe pompy fontannowe PF, WP i HQ

PF, WP i HQ to serie pomp o solidnych sprawdzonych od lat konstrukcjach. Przeznaczone są do nieduzych aranżacji wodnych. Do pomp serii PF dodajemy gratisowo
zestaw dysz fontannowych.

nazwa pompy

moc
W

wydajność
l/h

wysokość
podnoszenia
m

orientacyjna
wysokość
fontanny
m

PF 1000

14

1000

1,8

1,0

PF 2000

35

2000

2,5

1,3

WP 450

5

450

0,95

brak dysz

WP 750

11

750

1,4

brak dysz

WP 1200

21

1200

2,0

brak dysz

HQ 7800

75

3500

3,6

brak dysz

Nowoczesne i ekonomiczne
pompy fontannowo-filtracyjne
SME i JGP to seria nowoczesnych i trwałych pomp dających bardzo dobre parametry
wydajności i cisnienia przy małym zużyciu energii elektrycznej. Asynchroni-czny
silnik z ceramicznymi łożyskami wirnika (rotoru) zapewnia długą i bezawaryjną pracę
pompy.

nazwa pompy

moc
W

wydajność
l/h

wysokość
podnoszenia
m

orientacyjna
wysokość
fontanny
m

SME 3500

25

3000

3,0

1,4

SME 5000

40

5000

3,5

1,7

SME 8000

70

8000

4,5

1,9

SME 10000

85

10000

5,0

2,0

SME 13000

110

13000

5,5

2,2

SME 15000

135

15000

6,0

2,4

SME 18000

170

18000

6,5

2,5

JGP 25000

300

25000

8,0

3,7

JSP 35000

650

35000

9,0

kaskada

JSP 40000

1000

38500

11,0

kaskada

Pompy z regulacją wydajności
Pompy TSP dzięki elektronicznemu sterowaniu silnika zapewniają bardzo wydajną pracę
przy niskim zużyciu energii elektrycznej. Dodatkowo dzięki zewnętrznemu regulatorowi
prędkości obrotowej silnika (30-100% mocy) można ustawić optymalne parametry pracy
pompy.
Pompy SEP zasilane napięciem bezpiecznym 12V spełniają najostrzejsze rygory bezpieczeństwa użytkowania. Konstrukcja i sposób sterowania analogiczny do pomp TSP
Pompa SEP

nazwa pompy

Pompa TSP 20000

moc
W

wydajnośc
l/h

wysokość
podnoszenia
m

orientacyjna
wysokość
fontanny

TSP 10000

85

10000

5,0

2,0

TSP 20000

185

20000

7,0

3,0

TSP 30000

385

30000

10,0

3,7

CM 6500 LV (24V)

50

6500

4,0

1,7

6500

3,5

1,5

SEP 10000 (12V)

70

10000

4,0

1.6

SEP 15000 (12V)

90

15000

4,5

1,7

SEP 20000 (12V)

120

20000

5,0

1,9

SEP 6500 (12V)

Hydroogród 02-495 Warszawa ; ul. Prawnicza 64; tel. 22 667-75-35;

WWW.HYDROOGROD.PL;

BIURO@HYDROOGROD.PL

3

Czystość stawu i filtracja
Lampa UV-C glonobójcza
Lampa UVC

Światło lampy UV-C wysokiej częstotliwości niszczy zarodniki glonów, pasożyty i bakterie żyjące w stawie. Koaguluje także związki mineralne będące pożywką dla glonów nitkowatych,
przez co powstrzymuje ich rozrost. Lampę można używać niezależnie od filtra biologicznego
lub łącznie z nim. Najlepsze efekty w walce z zaglonieniem daje połączenie lampy UV-C z
filtrem biologicznym. Posiadamy lampy o mocy 9W, 11W, 18W, 36W
- oferujemy również żarniki do lamp na wymianę.

Filtr biologiczny zewnętrzny BIOCLIN oraz
Maksymalna
ciśnieniowy CF i ECF
Filtr Bioclin

Filtr ten eliminuje toksyczne związki z wody i
pomaga utrzymać równowagę biologiczną w
stawie.Filtry składają się z gąbek filtracyjnych
różnej gęstości i złoża biologicznego (węgiel
aktywny, zeolit, biobale i inne). Filtr BIOCLIN
może być wyposażony w lampę UV-C. Filtry
można łatwo zamaskować w brzegu stawu poprzez częściowe wkopanie go w ziemię. Wielką
zaletą filtrów CF i ECF jest funkcja czyszczenia
filtra przeciwbiegiem.

pojemność
stawu w
litrach

Typ filtra
BIOCLIN 12

12000

BIOCLIN 20

20000

BIOCLIN 40

40000

BIOCLIN 70

70000

BIOCLIN UV 15 (lampa 11 W)

15 000

BIOCLIN UV 25 (lampa 18 W)

25 000

BIOCLIN UV 45 (lampa 36 W)

45 000

BIOCLIN UV 85 (lampa 2x36 W)

85 000

CF-10 (lampa 7 W)

4000

CF-30 (lampa 11W)

12000

ECF-15000 (lampa 24W)

15000

Filtr CF

Profesjonalny odkurzacz do stawów i basenów
EC-1 ECO

Odkurzacz EC-1 ECO

Skimmer SK-30 , 40

EC -1 to system czyszczący oczka wodne i baseny, oparty na innowacyjnej technologii i nowoczesnej stylistyce, spełnia wszelkie wymagania stawiane współczesnym odkurzaczom wodnym. Dzięki zastosowaniu 30mm systemu ssawnemu odkurzacz dokładnie oczyszcza oczko
z mułu, szlamu, glonów oraz innych zanieczyszczeń zapewniając jednoczesne bezpieczeństwo rybom. Odkurzacz posiada wymienne szczotki ssące. Jego lekka konstrukcja pozwala
szybko i sprawnie wyczyścić każde przydomowe oczko wodne lub basen.
Odkurzacz EC-1 wyposażony jest w silną oraz energooszczędną pompę o wydajności 9000
l/h o mocy 120W.

Zbieranie zanieczyszczenia z powierzchni wody
Skimmery

W trakcie całego sezonu bardzo wazne jest zabezpieczenie stawu przed spadającymi liśćmi
oraz innymi pływającymi zanieczyszczeniami. Czysta i klarowna powierzchnia wody ułatwia
wymianę gazową w zbiorniku, poprawia kondycje ryb i roślin, a także zabezpiecza przed
zbyt szybkim zapychaniem się filtrów. Skimmer oczyszcza powierzchnie wody z pływających
zanieczyszczeń. Podłącza się go na ssaniu pompy lub zaopatrzony jest we własna pompę.
•
•
•
Podbierak

SKIMMER SK-30 - pływający z własną pompą 2500 l/h
SKIMMER SK-40 - pływający z własną pompą 3000l/h
SKIMMER SK-50 - stacjonarny bez pompy

Podbieraki i siatki zabezpieczające na staw

•
•
•

podbierak z trzonkiem aluminiowym teleskopowym 0,7m do 1 m wymiar siatki 25x21 cm
podbierak z trzonkiem aluminiowym teleskopowym 1 m do 1,5m wymiar siatki 31x31 cm
podbieraki z trzonkiem aluminiowym teleskopowym 1.5m do 2,5m wymiar siatki 35x35 cm

W okresie jesiennym bardzo ważne jest zabezpieczenie stawu przed spadającymi liśćmi służą do tego pływające siatki PONDNET, które rozpinamy nad stawem.
Siatka sprzedawana jest w szerokości 4 i 6 m.
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Równowaga biologiczna

Zabezpieczenie na zimę

Preparaty glonobójcze i pielęgnacyjne do stawu
STARTER BIOLOGICZNY -naturalne bakterie niezbędne do
rozpoczęcia i podtrzymywania procesów biologicznych np. w
filtrze biologicznym, zapewniające naturalną równowagę oraz
czystość i przejrzystość wody w stawie. Środek należy stosować do nowych stawów i filtrów, jak również co roku na wiosnę
aby przyspieszyć tworzenie równowagi biologicznej w stawie i
dojrzewanie filtra. - op. 1l na 5.000l wody świeżej lub na 20.000l
w stawie dojrzałym.
ALGICIDE SPEED K Nowy ekologiczny skuteczny środek w proszku przeznaczony do zwalczania nitkowatych glonów w stawie op.
250g na 10.000 / 500 g na 20.000 /1kg na 40000 l wody.
PH MINUS- obniża pH (zakwasza) wodę w stawie. Wpływa na
zmniejszenie zaglonienia w stawie. 1op. na 10.000 litrów wody.
ANTI FUNGUS&BACTERIA - środek przeznaczony do zwalczania
chorób u ryb; pleśniawek, grzybic, pasożytów.
Opakowanie wystarcza na 5-dniową kurację.
CLEANER - to środek do naturalnego usuwania szlamu w stawie
Opakowanie 1l na 10.000 l. wody.

CONDITIONER PLUS - bakterie oczyszczające wodę w sposób
naturalny uczestniczą w przemianie
amoniaku do azotanów oraz uaktywniają procesy przywracające
równogę biologiczną stawu Opakowanie 1 l. na 20.000 l oczka wodnego.
FRESH START 1l - Preparat polecany przy wymianie wody wodociągowej, usuwa metale ciężkie i chlor a dodatek ‘Aloe Vera’
poprawia odporność ryb.
Opakowanie wystarcza na 9000 l wody.
OXYPER to środek zwiększający zawartość tlenu w wodzie
przeciwdziałając tzw. przydusze i awiększa odporność ryb na
szkodliwe substancje. Oxyper przyspiesza również biodegradacje martwej materii organicznej na dnie stawu i redukuje ilość
szkodliwych gazów Opakowanie 330ml na 10.000 l wody.

Nasze preparaty posiadają atesty i są nieszkodliwe dla roślin i innych mieszkańców stawu.

Zabezpieczenie stawu przed zimą
Zima to okres, w którym przy dnie zachodzą procesy gnilne, a zamarznięta tafla wody uniemożliwia wymianę gazów oraz ogranicza dostęp tlenu do wody. Zabezpieczyć się przed tym
możemy stosując:

Przerębel styropianowy TRIO.

Jego konstrukcja z wysoką ścianką i komorami obciążona po zasypania piaskiem lub żwirem
zapobiega podmarzaniu przerębla od spodu, a rurka montowana w pokrywie TRIO umożliwia
przelot powietrza (przy opadach śniegu) i wymianę gazów. Dla prawidłowej wymiany gazowej
w zbiorniku wodnym podczs zimy należy zastosowaćjeden przerębel TRIO na kazde 15 m2
powieżchni wody.
1. WERSJA PODSTAWOWA
zabezpiecza staw przed całkowitym zamarznięciem przy temteraturze zewnętrznej -8/-10°C.
2. WERSJA Z BRZĘCZYKIEM
wyposażona dodatkowo w brzęczyk (napowietrzacz), wężyk 8 m i kamień napowietrzający - zabezpiecza staw przed całkowitym zamarznięciem przy temteraturze zewnętrznej -15°C.
3. WERSJA Z GRZAŁKĄ
wyposażona w ekonomiczną grzałkę 35W/12V, która przy niewielkim poborze energii, skutecznie
ochroni staw przed całkowitym zamarznięciem przy silnych mrozach (do - 20°C).
4. WERSJA Z GRZAŁKĄ I BRZĘCZYKIEM
wyposażona w grzałkę i napowietrzacz wzbogaci staw o dodatkową ilość tlenu. Skutecznie ochroni staw przed całkowitym zamarznięciem przy silnych mrozach (do - 25°C).
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Ogrodowe oświetlenie podwodne
Reflektorek QL-39 lub zestaw 3xQL-39

Reflektorek 12 ledowy pojedyńczy lub w zestawie 3 lampy (36Led) połączone na wspólnym
kablu - kolor świecenia biały lub z RBG możliwością sterowania barwą światła.
Do wykorzystania podwodą jak i w ogrodzie.
Parametry: śr.56 mm, moc - 1,5W lub 3x1,5W, kabel 10 m, transformator 12V w komplecie.
.

Reflektor QL-34 lub zestaw 3xQL-34

Z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z podstawką. Reflektory zasilane są z jednego
transformatora i wszystkie jednocześnie zmieniają kolor świecenia dając zsynchronizowaną
tęcze światła. Istnieje możliwość zatrzymania wybranego koloru świecenia.
Dostępna także wersja ze światłem białym.
Parametry: śr 84 mm, moc - 3W lub 3x5W, kabel 10 m, transformator 12V w komplecie.

Dysza z oświetleniem LED QL-41

Mini fontanna strzelająca z podświetleniem 12 LED; do wyboru kolor: biały,
czerwony, niebieski. Zestaw po podłączeniu do pompy daje jednolity, strzelisty
strumień podświetlonej wody.

Parametry: śr. 70 mm, przyłacze węża 12mm, moc - 1,5W, kabel 10 m, transformator 12V w
komplecie, polecana pompa od 700 do 2500 l/h.

Wodospad z podświetleniem LED

Wykonany jest ze stali nierdzewnej typ 304. Dysze można montować jako pojedynczy
wodospad lub tworzyć kaskady i układy spiętrzające wodę o wielostopniowym systemie
przelewowym. Dostępne są wersje:
- długość 30, 60, 90, 120 cm
- z oświetleniem LED w kolorze białym
- z oświetleniem RGB ze sterownikiem
zewnętrznym (wersja RE) i pilotem
umożliwiającym sterowanie kolorami.

„Dymki” wytworniki pary wodnej

DN-24 - 1 przetwornik; DK3 - 3 przetworniki; DK6 - 6 przetworników
Ogrodowy wytwornik mgły (zimnej pary wodnej) z oświetleniem - kolorowymi
diodami, doskonale nadaje się do dekoracji ogrodów i wnętrz. Ultradźwiękowe wibracje wytwornika produkują czystą parę wodną. Urządzenie nie zużywa żadnych substancji chemicznych. Świecące diody o zmiennym kolorze
dają efekt opalizującej mgły. W komplecie znajduje się: dymek, kabel o dł.
10 m oraz transformator 24V (zalewany żywicą).
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Ogrodowe oświetlenie podwodne
Ringi LED typ LR i QL
Zastosowanie

Ringi świetlne LED serii LR i QL służą do symetrycznego oświetlenia obrazu wodnego fontanny - mogą
pracować pod wodą jak również poza nią (IP68). Przeznaczone są do montażu na dyszę fontannową.
Ringi LR z diodami SMD 3w1 RGB oraz biały dają nieporównywalnie więcej światła niż diody tradycyjne.
Wersje RGB autozmienne posiadają przełącznik umożliwiający zatrzymanie wykonywania programu
na wybranym kolorze.
Ringi serii LR i QL zasilane napięciem bezpiecznym 12VAC, spełniają najostrzejsze europejskie wymogi bezpieczeństwa dla instalacji podwodnych w różnorakich obiektach. Wszystkie ringi serii LR ; QL
posiadają w komplecie transformator oraz kabel zasilajacy 10m.

Ring LR 6 SMD

Ring LR 36 SMD

Ring LR 15 SMD

Sposób montażu
ringu na dyszy

Ring LR 87 SMD

Ring LR 120
Ring QL 52

Parametr
typ

Moc
W

Ilość diód

Kolor
świecenia

Średnica
zewnętrzna
mm

Średnica
wewnętrzna
mm

LR 6 SMD

1,8

6x3

biały, RGB

37

zwężka na wąż 12mm demontowalna

LR 15 SMD

3,8

15x3

biały, RGB

67

42

LR 36 SMD

4,2

48

biały, RGB

84

34

LR 87 SMD

6,4

96

RGB

114

34

LR120

8

120

biały, RGB

220

32

QL 52

18

12

biały ciepły, RGB

182

62
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Profesjonalne oświetlenie podwodne
Reflektory QL

QL-25

QL-21

Reflektory wykonane ze stali nierdzewnej z podstawką oraz
profesjonalną optyką skupiającą światło diód Power LED. Kompletne
zestawy zawierają reflektor, 10m przewodu zasilającego i transformator
bezpieczeństwa 12V.
- QL-25 3x1W kolory światła -biały, zielony, niebieski, czerwony, żółty, RGB
zmiennokolorowy
- QL-21 6x1W kolory światła -biały,
- QL-26 12x1W kolory światła -biały
- QL-26-18 18W światło rozproszone w kolorze białym
QL-26

Reflektory HQS RGB i RGB DMX
QL-26-18

HQSD06

Reflektory wykonane ze stali nierdzewnej z podstawką oraz
profesjonalną optyką skupiającą światło diód Power LED.
Służą do budowy systemów oświetleniowych łączonych szeregowo
z wielu reflektorów. System taki daje możliwość z synchronizowanego sterowanie światłem oraz zmniejsza ilość okablowania.
- HQS 03 - 3x1W kolory światła - RGB autozmienny
lub sterowany protokołem DMX
- HQSD 06 - 6x1W kolory światła - RGB autozmienny
lub sterowany protokołem DMX
- HQSD 15 - 15x1W kolory światła - biały neutralny, RGB autozmienny
lub sterowany protokołem DMX
- HQS-D36DMX 9x3 LED kolory światła - sterowany protokołem DMX

HQSD 36
HQS03

Reflektory profesjonalne HG
Wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej. Wyposażone są
w wysokogatunkową optykę o różnych kątach skupienia. Kolor
świecenia - biały ciepły lub zimny, czerwony, zielony, bursztynowy, niebieski oraz RGB z możliwością łączenia wielu lamp do
wspólnego sterownika protokołu DMX 512. Służy do podświetlania światłem skupionym fontann miejskich, parkowych lub
dużych zbiorników wodnych.
- HG 3
9W na postawce
- HG 18 30W na postawce
Dodatkowo wykonujemy nisze
montażowe do reflektorów oraz
zabezpieczenia wandaloodporne.
HG 18

HG-3

Ringi świetlne montowane pod dyszę
fontannowe HG 18, HQS
Ringi świetlne przeznaczone są do montażu na dyszy fontannowej. Wyposażone w wysokogatunkową optykę o różnych kątach skupienia, kolory świecenia - biały ciepły lub zimny,
autozmienny RGB z możliwością łączenia wielu lamp oraz sterowania protokołem DMX 512.
Służą do bezpośredniego podświetlania światłem skupionym strumienia fontanny.

HQS 4015

HQS 2509 DMX - moc maksymalna 9W, gwint wewnętrzny 1”
HQS 2512 DMX- moc maksymalna 12W, gwint wewnętrzny 1”
HQS 4015 DMX- moc maksymalna 15W, gwint wewnętrzny 11/2”
HG 18 DMX ring - moc maksymalna 30W, gwint wewnętrzny 1”

HQS 2509
HG 18 ring
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Zwierzęta dekoracyjne plastikowe i sztuczne lilie

Flaming

Łabędz
Łabędz

Bocian
Bocian mały
Czapla

Kaczuszka

Czapla mała
Gęś bernikla

Kaczka krzyżówka
Kaczka rożeniec

Kaczka cyranka

żaba

Kaczka mandarynka

Jastrząb
Sowa

Sowa LED z ruchomą
głową i wydajaca dzwięki

Lilie wodne pływające

Sowa duża w locie

Sokół

Lilie pływajace rozkwitnięte występują w 3 wielkościach:
fi 11 cm; fi 17 cm oraz fi 30 cm oraz w 8 kolorach.
Lilie pływające pąk
w wymiarze fi 11 cm
oraz w 8 kolorach.
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Sadzenie roślin wodnych
r
supe
cena

Budowa stawu

Kosze i worki do sadzenia roślin wodnych

Kosze do roślin wodnych i odpowiadające im wielkością woreczki
OKRĄGŁY		
13cm gł. 10cm
OKRĄGŁY		
22cm gł. 11.5cm
OKRĄGŁY JUMBO 		
40cm x 28cm z dwoma uchwytami
OWALNY
		
45cm x 17cm x 15cm - WYŚCIÓŁKA
KWADRAT		
19cm x 19cm x 9cm - WOREK 5 l
KWADRAT		
22cm x 22cm x 13cm - WOREK 10 l
KWADRAT		
27cm x 27cm x 19cm - WOREK 15 l
KWADRAT		
35cm x 35cm x 25cm - WOREK 25 l
Do wyściełania koszy służą wyściółki o wymiarach 60x60cm i 100x100cm.
Woreczki i wyściółki wykonane są z włókniny polipropylenowej co daje im
dużą wytrzymałość.

Kieszenie do sadzenia roślin wodnych

Kieszenie służą do obsadzania stromych brzegów stawów roślinami wodnymi tam, gdzie
nie da się posadzić roślin w inny sposób. Kieszenie oprócz funkcji dekoracyjnej zabezpieczają folię przed mechanicznymi uszkodzeniami brzegów (np. pazurami psa i kota) oraz
promieniami słonecznymi.
• Kieszeń pojedyncza o wymiarze 95x60 cm; 3 komory na rośliny ze szpilkami w komplecie.
• Kieszeń podwójna o wymiarze 95x75cm; 2 rzędy po 3 komory ze
szpilkami w komplecie.

Podłoże do roślin wodnych - 20 litrów

Specjalne podłoże do sadzenia roślin wodnych i bagiennych zawierające mieszankę różnych torfów, piasku i bentonitu oraz składniki
odżywcze i mikroelementy. Nie wpływa na intensyfikację rozwoju
glonów w stawie.

Nawóz do roślin wodnych

Aby rośliny w stawie szybko rosły i ładnie kwitły należy zastosować
nawóz Florwix w postaci kulek (do umieszczania pod bryłę korzeniową rośliny). Florwix zawiera wyciąg z dżdżownic kalifornijskich, związki humusu oraz
pierwiastki Fe, Zn, Mg, Mn i K. Florwix stopniowo uwalnia związki odżywcze bezpośrednio
do korzeni roślin nie nawożąc stawu. W opakowaniu znajduje się 5 kulek. Florwix działa
najskuteczniej przez okres ok. 2-3 m-cy.

Materiały do budowy stawu
Folie PCV i włókniny
Tylko folia daje możliwość stworzenia oczka wodnego o skomplikowanych kształtach.
Folia izolacyjna PVC polskiej produkcji, dwuwarstwowa, zielono-czarna jest specjalizowanym produktem do izolacji zbiorników wodnych. Podwójna warstwa folii zapewnia jej całkowitą szczelność i dużą wytrzymałość mechaniczną przez wiele lat.
- folia 0,6 mm dwuwarstwowa zielono - czarna szerokości 2, 4, 6, 8, 10, 12m
- folia 0,8 i 1,0mm (na zamówienie) dwuwarstwowa zielono - czarna lub czarno-czarna
w szerokości 2, 4, 6, 8, 10, 12m.

Dla zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej stawu stosuje się pod folie warstwę
włókniny wzmocnionej HYDROTEX o gramaturze 200g i 300g, która zabezpiecza folie
przed ostrymi kamieniami i korzeniami drzew. Włóknina występuje w szerokości 2m.
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Pokarmy dla ryb

Napowietrzacze

Inne akcesoria

Pokarmy dla ryb
Patyczki kolorowe (zielone, żółte, czerwone)

Podstawowy pokarm pływający dla większych ryb. Pokrywa zapotrzebowanie ryb na witaminy i minerały. Wyprodukowany z wysokogatunkowej mączki sojowej i białek zwierzęcych.
Zawarte w nim czerwone patyczki intensyfikują wybarwienie ryb.

Kolor mix

Mieszanka drobnych granulek dla niewielkich ryb, bogata w białka, witaminy, sole
mineralne. Pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki do zdrowego
wzrostu, ładnego wybarwienia i rozrodu ryb.

Pokarm tonący

Opakowania :
worki po 1L, 3L i 40l
kubełki po 3L , 5L , 10L

Wysokoenergetyczny pokarm tonący, przeznaczony specjalnie dla ryb
żerujących przy dnie zbiornika np. jesiotry i liny. Pokarm jest kompletnym, dobrze zbilansowanym, całorocznym pożywieniem. Zaspokaja
kompleksowo zapotrzebowanie ryb na witaminy, sole mineralne, proteiny i węglowodany.
Sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach 1 litr.

Pokarmy zostały
przebadane laboratoryjnie.

Karmidło dla ryb

Zabezpiecza pokarm przed rozpływaniem się po
stawie oraz przyzwyczaja ryby do podpływania po
pokarm w jedno miejsce, co pozwala je łatwo obserwować i sie nimi cieszyć.
moc
W

wydajność
l/h

USB 5V

1

ok. 70

1

AT-A 2500

3

120

1

model

wyjścia

AT-A 6500

4

360

2

AT-A 9500

5

540

2

RS 9801

10

600

4

HP-4000

20

2100

10

HP-8000

47

4200

10

HP-12000

60

6600
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Napowietrzacze stawowe
W zarybionych stawach zbyt duża ilość glonów planktonowych
(tzw. zakwit glonów – woda zielona lub brązowawa) lub
glonów nitkowatych może obniżyć zawartość tlenu
w wodzie, co prowadzi do efektu tzw. przyduchy
(zwłaszcza niebezpiecznej przy wysokich temperaturach). W tej sytuacji należy zastosować napowietrzacze, które dostarczą dodatkową ilość tlenu dla
mieszkańców stawu. Dostępne są również różnego
rodzaju kamienie napowietrzajace: kule, walce, trapezy oraz odpowiednie wężyki

Skrzynka rozdzielacz prądu DECO ST2
Skrzynka elektryczna Deco w formie kamienia. Skrzynka doskonale imituje naturalny kamień przez co postawiona w ogrodzie nie narusza jego naturalnej estetyki i doskonale
wpasowuje się w otoczenie. Standardowo kamień ozdobny elektryczny ST2 wyposażony
jest w 4 gniazdka elektryczne, ale można w nim zamontować również timer lub zdalne
sterowanie.

Obrzeża
Obrzeża używa się do wykańczania wszelkiego rodzaju nawierzchni gruntowych, kamiennych i żwirowych lub jako separator pomiędzy różnymi nawierzchniami. Obrzeża mają
prosty system połączeń i łatwo się kształtują sie nawet w łuki. Mocuje się je do podłoża
przy pomocy szpilek montażowych długości 20cm.
Wymiary: UNI. L- 100 cm; D- 8 cm; H- 4,5 cm. MAX. L- 100 cm; D- 8 cm; H- 5,8 cm
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Osprzęt fontannowy dla profesjonalistów
Zestaw fontanny dynamicznej HQR

Fontanny dynamiczne serii HQR są kompletnymi, kompaktowymi urządzeniami typu
Plug&Play, które mogą działać zarówno w dzień jak i w nocy w pomieszczeniach i na
zewnątrz. Potrzebują jedynie źródła zasilania i zbiornika wodnego. Na efekt wizualny
fontanny składa się kombinacja kilku dynamicznych obrazów wodnych podświetlanych zestawem lamp LED w systemie RBG. Dynamika pracy fontanny sterowana jest przy pomocy
kilkunastu programów bądź w rytm odtwarzanej muzyki. W skład fontanny dynamicznej
HQR wchodzi : zestaw fontannowy z dyszami, oświetlenie LED oraz pompy zanurzeniowe
zasilające poszczególne obrazy wodne, sterownik z odtwarzaczem MP3 montowany na
zewnątrz niecki fontanny.

Dysze fontannowe profesjonalne

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC.
Hydroogród informuje, iż zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Hydroogród zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów w druku.
Zdjęcia w katalogu są jedynie przykładowe i służą orientacyjnej prezentacji produktu.
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HYDROOGRÓD

zaprasza do sklepu internetowego

www.hydroogrod.pl
oraz sklepu stacjonarnego

Warszawa ul. Prawnicza 64
tel 22-667-75-35
czynne :
od pon. do piątku w godzinach 8.00- 16.00
w sezonie - od połowy kwietnia do połowy lipca
od pon. do piątku 8.00- 16 .30
sob. 9.00 - 14.00

