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VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
VISVOERGRANULAAT

EEN VISVOER VOLGENS HET VOORBEELD VAN DE NATUUR
DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD
bevat geen
kunstmatige
kleurstoffen
en heeft een
buitengewoon
hoog gehalte
aan voedingsstoffen.
Vissen eten liever hun visvoer in brokjes. Per vissoort
verschilt dan ook nog eens de grootte van de bek wat
bepaalt welke korrel past bij hun eetgewoonte. DR.
BASSLEER BIOFISH FOOD is speciaal gemaakt om
in deze ruime keuze te voorzien met verschillende
korrelgroottes van S, M, L, XL, en XXL.
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD REGULAR en
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD GREEN zijn ook te
verkrijgen in de korrelgrootte 3XL of 6.5 mm voor grote
vissen van 20+cm.
Het kleinere korrelvoer zoals het meest gebruikte M zinkt
langzaam en voedt daarmee de vissoorten die leven in de 3
verschillende waterzones. Met dit vers en uitgebalanceerd
dieet geeft dit een grotere overlevingskans aan
oppervlakte zwemmers, aan de vissen die vertoeven in de
middelste waterzone alsook aan de bodemeters.
Het is belangrijk dat de voedingselementen in het voer
worden gekozen in overeenstemming met het voerpatroon
van de vis in de natuur. DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
is het merk van de bekende ichthyoloog Dr. Gerald
Bassleer. Dankzij de bijzonder milde productiemethode
blijven de zorgvuldig uitgelezen vitamines, proteïnen en
sporenelementen volledig behouden.
Zowel de verschillende granulaatvormen als de
bijzondere vorm van het vlokkenvoer bevatten alle
wezenlijke aminozuren, omega-3-vetten, mineralen,
sporenelementen en vitaminen voor gezonde en robuuste
siervissen.

S IERV I S S E N
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Het granulaatvoer Dr. BASSLEER BIOFISH FOOD
heeft een meerwaarde door zijn functionele
additieven (probiotica, prebiotica, planten en
plantextracten) die artisanaal gecoat zijn op lage
temperatuur na de productie van de korrels. Op
het internet kan je veel informatie terugvinden
over de speciale functies van al onze additieven.
(www.aquarium-munster.com/en/links/science/)
Alle soorten korrelvoer bevatten de waardevolle
probiotica (Pediococcus acidilactici).
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD bevat geen kunstmatige
kleurstoffen en heeft een buitengewoon hoog gehalte
aan voedingsstoffen. Het is zeer goed verteerbaar en
belast het aquariumwater niet.

Korrelgrootte S

Korrelgrootte M

0,2 - 0,5 mm

0,5 - 0,8 mm

0,8 - 1,2 mm

voor vissen < 2 cm

voor vissen > 1 cm

voor vissen > 5 cm

Korrelgrootte XL

Korrelgrootte XXL

Korrelgrootte 3XL

1,2 - 1,6 mm

2,8 - 3,2 mm

6,5 mm

voor vissen > 10 cm

voor vissen > 15 cm

voor vissen > 20 cm

Korrelgrootte L

VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
REGULAR
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD REGULAR heeft een hoog gehalte aan proteïnen (54 %). Het
bevat alle vitaminen, sporenelementen en mineralen die vissen nodig hebben. Siervissen
die met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD worden gevoerd, zijn duidelijk kleurrijker en vitaler.
Ze groeien sneller en hun vruchtbaarheid wordt bevorderd.

ZOET- EN ZEEWATER
Waardevolle volledige voeding

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
ACAI
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ACAI bevat de bessen van de Açai-palm met een
uitzonderlijk hoge voedingswaarde en met een verbazende werking op de gezondheid van
de vissen. Dankzij de natuurlijke ingrediënten zullen de vissen een intensieve kleurenpracht
ontwikkelen. Wanneer men voert met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ACAI zal men ook
meer resultaat behalen bij de viskweek.

ZOET- EN ZEEWATER
Met acai bessen

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
ALOE
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ALOE bevat alle bestanddelen van de bekende plant
Aloe vera. Aloe vera bevat waardevolle enzymen, aminozuren, vitaminen, mono- en
polysacchariden, mineralen en bioflavonoïden. Het hoge gehalte aan Acemannan versterkt
het immunsysteem en helpt de vissen. DR. BASSLEER BIOFISH FOOD ALOE is goed voor
ontgifting en verhoogt de afweerkracht van de vis.

ZOET- EN ZEEWATER
Met Aloe vera

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
BABY+NANO
Een fijn granulaatvoer (echte korrel, geen stofvoer) voor vislarven, babyvisjes, kleine ‘nano’
visjes (bvb. Microrasbora soorten) en garnalen. Het hoge aandeel aan essentiële eiwitten samen met de zoetwateralg Chlorella pyrenoidosa verzekeren een gezonde groei. De stabiele
korrels veroorzaken geen risico voor de waterkwaliteit.

ZOET- EN ZEEWATER
Voor vislarven, babyvisjes,
kleine ‘nano’ visjes en garnalen
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VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
CAVAR
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD CAVAR is een exclusief premiumvoer en bevat alle natuurlijke inhoudsstoffen voor
een uitgebalanceerde voeding. Het wordt vervaardigd in een speciaal laagtemperatuurproces waarbij alle voedingsstoffen worden behouden. Dankzij de bijzondere, geagglomereerde vorm bevat iedere afzonderlijke microcapsule waardevolle peptiden, licht verteerbare proteïnen, nucleotiden en gechelateerde sporenelementen. Dit
voer is een kostbaar alternatief voor diepvriesvoer. Ook zeergeschikt voor de populaire nano-aquaristiek.

ZOET- EN ZEEWATER
Lekkernij ook voor kieskeurige vissen

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
CHLORELLA
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD CHLORELLA bevat de waardevolle zoetwateralg Chlorella. De alg is rijk aan
carotenoïden (bijv. luteïne, astaxanthine), antioxidantia (bijv. betacaroteen), essentiële , vetzuren (bijv. omega-3),
vitaminen en sporenelementen (ijzer, seleen, jodium foliumzuur, calcium). Chlorofyl en waardevolle nucleïne
zuren ondersteunen het regeneratieproces. DR. BASSLEER BIOFISH FOOD CHLORELLA is daarom zeer goed
verteerbaar en belast het aquariumwater niet.

ZOET- EN ZEEWATER
Met Chlorella

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
FORTE
Voor duurzaam gezonde vissen adviseren wij om de drie tot vier weken een ‘fitnesskuur’ met DR.
BASSLEER BIOFISH FOOD FORTE. Naast de waardevolle bestanddelen van DR. BASSLEER BIOFISH
FOOD REGULAR bevat dit product immuunstimulatoren zoals citrusvruchten en hoogwaardige
glucanen. Een 10-daagse ‘fitnesskuur’ wordt doelgericht toegepast bij stresssituaties evenals ziekten,
transport of een nieuw visbestand.

ZOET- EN ZEEWATER
Fitnesskuur
elke 3 tot 4 weken

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
FUCO
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FUCO bevat 0,8 % fucoidan, een waardevolle polysacharide
uit zeewier (Laminaria japonica). Kelp is een zeer populair ingrediënt, vooral in de Aziatische
keuken. Een groot aantal studies kent er speciale kenmerken aan toe.
Wij adviseren het voeren van DR. BASSLEER BIOFISH FUCO, vooral tijdens de behandeling
tegen bacteriële infecties.

ZOET- EN ZEEWATER
Bevat fucoidan
uit zeewier (kelp)
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VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
GARLIC
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD GARLIC bevat natuurlijke knoflook. Het wordt ook graag
gegeten door reeds zieke vissen die vaak aan gebrek aan eetlust lijden. Knoflook bevat
de natuurlijke, plantaardige, werkzame stof allicine en een grote hoeveelheid mangaan,
vitamine B6, buitengewoon veel sporenelementen (seleen, jodium, germanium enz.) en
enzymen.

ZOET- EN ZEEWATER
Met verse knoflock

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
GREEN
DR. BASSLEER BIOFISH GREEN is een premium granulaatvoer voor de herbivoorvissen. Het bevat de
essentiële ingrediënten met daarbij 5% fijngemalen bladeren van de “wonderboom” Moringa olifera en 5% van
de waardevolle algen Chlorella. Dit visvoer is daardoor rijk aan carotenoïden, antioxidanten, niet verzadigde
essentiële aminozuren, chlorofyl, vitaminen en oligo-elementen. Met dit uitgebalanceerd visvoer zullen uw
vissen in goeie gezondheid snel groeien met daarbij hun mooie, natuurlijke kleurenpracht.

ZOET- EN ZEEWATER
Voeding plantenetende siervissen

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
GSE/MORINGA
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD GSE/MORINGA bevat de extracten van de pompelmoeszaden
en de fijngemalen bladeren van de “wonderboom” Moringa olifera. De ingrediënten van de
pompelmoeszaden hebben met het citroenzuur en 60% flavonoïden een antiseptische werking. De
bladeren van de wonderboom Moringa zijn erg voedzaam met 18 verschillende aminozuren en een
grote hoeveelheid antioxidantia.

ZOET- EN ZEEWATER
Met GSE en Moringa oleifera

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
HERBAL
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD HERBAL bevat de reeds vele honderden jaren bekende
kruiden: Munt, Tijm, Vogelkruid en Alsemkruid. De waardevolle ingrediënten van deze
kruiden werken stimulerend, desinfecterend, ontstekingsremmend en dragen daarom bij
aan het welzijn van onze siervissen. Sterk vermagerde vissen winnen hierdoor weer snel
aan gewicht.

ZOET- EN ZEEWATER
Met kostbare kruiden
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VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
LAPACHO
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD LAPACHO bevat 2% schors extract van de lapacho-boom
(Tabebuia impetiginosa). In Zuid-Amerika wordt de lapacho-boom de levensboom genoemd.De Inca’s brouwden al veel vroeger thee uit de schors, die ze dronken om veel kwalen
te verlichten. De schors van Lapacho bevat verschillende naftoquinonderivaten, benzofuranen en een speciale combinatie en concentratie van minerale zouten en sporenelementen
zoals calcium, ijzer, magnesium, fosfor, zink, chroom, silicium, mangaan, molybdeen, koper,

ZOET- EN ZEEWATER
Met schors extract
van de lapacho-boom

kalium, natrium, kobalt en boor. Vooral tijdens een behandeling tegen Spironucleus (vroeger “Hexamita”) en Gatenziekte wordt een voeding met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
LAPACHO wordt aanbevolen.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
PUMPKIN
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PUMPKIN bevat 2% pompoenpitten (Cucurbita). Pompoenzaden bevatten waardevolle ß-sterolen, fytosterolen, selenium, kalium en een hoog aandeel
vitamine E. De aanwezige tocoferolen en carotenoïden werken ontstekingsremmend. De
aminozuren cucurbitine en citrulline bevorderen de darmgezondheid. Vooral tijdens een
behandeling tegen worminfecties in de darmen wordt een voeding met DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD PUMPKIN aanbevolen.

ZOET- EN ZEEWATER
Met
pompoenpitten

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
SHRIMP STICKS
De samenstelling van de DR. BASSLEER BIOFISH FOOD SHRIMP STICKS bestaat vooral
uit een zeer hoge aandeel en goede samenstelling van ruwe vezels en 0.5 % Aloe vera die
zorgen voor een goede vertering en gezonde ontwikkeling voor siergarnalen en dwerggarnalen. De garnalen zijn er gek op en zullen ze snel verorberen.

ZOET- EN ZEEWATER
Premium korrelvoer
voor siergarnalen
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PRO DU CT AS S ORT I M E N T

VOER

BASSLEER ANTI-STIP-METHODE
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
MATRINE
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE bevat de waardevolle alkaloïden Matrine en Oxymatrine van de plant Sophora flavescens (Chinees “Ku Shen”), Deze bevorderen de gezondheid van onze vissen. De bescherming door de slijmhuid wordt gestimuleerd.

ZOET- EN ZEEWATER
Met
Matrine en Oxymatrine

Met de BASSLEER ANTI-STIP-METHODE bestrijden we met succes de parasieten Ichthyophthirius multifiliis (“Zoetwaterstip”) en Cryptocaryon irritans (“Zeewaterstip”). Met PROTOMOR kunnen we ook rifaquaria met succes behandelen. Deze methode is ook succesvol tegen de ”nieuwe Witte Stip” Neoichthyophthirius
schlotfeldti.
1 FAUNAMOR of PROTOMOR (deze laatste wordt goed verdragen door de invertebrata, lagere dieren) doodt de jonge, baby Witte Stip Parasieten. Tegen de
nieuwe Neoichthyophthirius schlotfeldti ook extra 3 à 5 g/l Zout (afhankelijk van de soort vis) toevoegen.
2 Voeren met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE gedurende 7 dagen tijdens de behandeling met medicijnen. De normale Zoetwater Stip, Ichthyophthirius
multifiliis, en de Zeewater Stip, Cryptocaryon irritans, zijn meestal na 7 dagen verdwenen.
3 Bij een infectie door de nieuwe Witte Stip, Neoichthyophthirius schlotfeldti, doet men er best aan gedurende 10 à 30 dagen met DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
MATRINE nog verder te voeren. Volwassen Parasieten en nieuwe rondzwermende juveniele Witte Stippen zullen zich daardoor niet graag hechten aan de
vissen.
4 Temperatuurverhogingen van ongeveer 2 à 3 °C tot 26 à 28 °C (bij Discus 30 à 33 °C), wanneer de vissen en lagere dieren het kunnen verdragen; daarbij ook
zorgen voor een goeie zuurstofvoorziening.
5 Filterstroming tot het maximale verhogen. Installeer UV-sterilisatie en probeer fijne microfiltering (< 300 µ) om de rondzwermende Witte Stippen te verwijderen of te doden. Daarbij ook regelmatig de filter reinigen. Probeer de toevoer naar de filter op 5 cm hoogte van het bodemoppervlakte te installeren.
6 2 x daags (’s morgens en ‘s avonds) de bodem afhevelen (= parasieten verwijderen).
7 Gedurende 24 uur het licht aanlaten: hierdoor wordt de ontwikkelingsfase van de Stip verstoord. Let op: Langdurige belichting wordt niet door alle lagere
dieren goed verdragen.
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VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
FOODBOX

GEVARIEERDE VOEDING VOOR GEZONDE VISSEN

Voor een optimale voeding zijn niet alleen de

De DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FOODBOX is het

voedingskwaliteit,

de veelzijdigheid

begin voor de grote selectie van DR. BASSLEER

van het dieet cruciaal. Zelfs het beste voedsel is

BIOFISH FOOD. De aantrekkelijke doos bevat

niet de best mogelijke oplossing bij permanent

granulaatvoer in vier verschillende variëteiten, die

en exclusief gebruik. Verscheidenheid maakt het

afwisselend worden aangeboden aan de vis.

maar

ook

verschil. Zelfs in de natuur vindt een vis niet elke dag
hetzelfde voedsel. Een optimaal dieet bestaat uit
een gevarieerde voeding met verschillende soorten
voedsel van hoge kwaliteit.
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De DR. BASSLEER BIOFISH FOOD FOODBOX is ook
een ideaal geschenk voor de ambitieuze aquariaan.

VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
PROFESSIONAL CARE & TREAT
VOOR DE KWEKERS EN HANDELAARS

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD
PROFESSIONAL CARE

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL

CARE en DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFES-

CARE geeft u een garantie op succes bij de kweek,

SIONAL TREAT zijn complete visvoeders specifiek

het conditioneren van de vissen vóór het transport,

ontwikkeld voor de siervissen bij de kwekers en han-

en als ondersteuning tijdens de acclimatisatie

delaars. De ingrediënten zijn geselecteerd voor de

gedurende

professionele aquacultuur van siervissen.

bevat natuurlijke immuunstimulatoren, glucanen,

Het is belachelijk om geld uit te sparen door
goedkoop te voeren. Stop met het geven van visvoer van mindere kwaliteit voer. Voeren met DR.
BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL CARE
en DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL
TREAT betaalt zich zelf terug. Sterke en gezonde
vissen besparen op medicatie en verlies. Minder
klachten van uw klanten zal de winst vergroten. Als
je de waarde van de vis vergelijkt met de kosten
van DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL
CARE of DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL TREAT zal je dagelijkse investering hierin
minder dan 0,0001 % zijn! Uw besparing zal veel
groter zijn.
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Braziliaanse

de

quarantaine

Açai-bessen

periode.

en

de

Dit voer

zoetwateralg

Chlorella.
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD PROFESSIONAL
TREAT

verzorgt

herstelperiode

de

tijdens

vissen

gedurende

of

een

na

hun

medicinale

behandeling. De magere vissen zullen dan ook
weer snel op hun normale gewicht komen. Het
bevat verse look, Aloe vera en 4 kruiden (munt, tijm,
vogelkruid en alsemkruid).

DR. BASSLEER
BIOFISH FOOD
PROFESSIONAL TREAT

VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
VLOKKENVOER
VOOR EEN GEBALANCEERD DIEET

Siervissen gevoerd met DR.
BASSLEER
BIOFISH FOOD
vlokken zijn in
topconditie en
tonen gezonde,
natuurlijke
kleuren.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD VLOKKENVOER
BEVAT ALLE NATUURLIJKE BESTANDDELEN VAN
EEN GEBALANCEERD DIEET.
indien toch vlokkenvoer, dan DR. BASSLEER BIOFISH
FOOD vlokkenvoer. Voor dit bijzondere premium
voer worden alleen ingrediënten van topkwaliteit
gebruikt. Het bijzondere productieproces verbindt
iedere afzonderlijke vlok met fijne korrels. Dankzij dit
proces hebben de vlokken een zeer bijzonder uiterlijk met ruw oppervlak.
Siervissen gevoerd met DR. BASSLEER BIOFISH
FOOD vlokken zijn in topconditie en tonen gezonde, natuurlijke kleuren. Ze groeien ook sneller en
hun vruchtbaarheidsgraad is hoger.
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VOER

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
REGULAR FLAKE
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD REGULAR FLAKE met het kenmerkende ruwe oppervlak is
een compleet voer van hoge kwaliteit voor alle siervissen.

FRESH AND MARINE WATER
Vlokkenvoer voor alle siervissen

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
FLORA FLAKE
Compleet voer voor met name alle herbivore (= “plantaardige voeding”) siervissen. De formule is speciaal aangepast aan het spijsverteringskanaal van siervissen die normaal gesproken hoofdzakelijk plantaardig eten.

FRESH AND MARINE WATER
Vlokkenvoer voor
alle herbivore siervissen

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
EXCEL FLAKE
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD EXCEL FLAKE bevat een uitzonderlijk hoog gehalte waardevolle eiwitten. Het bevordert daardoor groei en spieropbouw.

FRESH AND MARINE WATER
Vlokkenvoer met extra eiwitgehalte

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
FORTE FLAKE
Elke 3 – 4 weken een gezondheidsbehandeling van 10-dagen met DR. BASSLEER BIOFISH
FOOD FORTE FLAKE versterkt het immuunsysteem.

FRESH AND MARINE WATER
Vlokkenvoer om het
immuun-systeem te versterken
PA GIN A 11 VA N 3 2
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KUUR

EERSTE HULP VOOR SIERVISSEN
EENVOUDIG, VEILIG EN EFFECTIEF

Het assorti-

Het is ons doel om u te helpen de gezondheid en
het welzijn van uw siervissen te herstellen via een
effectieve, betrouwbare en veilige behandeling.

Alle medische producten van Aquarium Münster

ment genees-

worden geproduceerd aan de hand van de GMP

middelen van

Om dit doel te bereiken bieden we een uitgebalan-

richtlijnen – de internationaal gestandaardiseerde

ceerde reeks medische producten om de meest

kwaliteitsnormen van de farmaceutische industrie.

voorkomende ziekten te behandelen. Van univer-

Aquarium
Münster beslaat

sele tot specifieke toepassingen, van onzekere tot

Onze producten zijn het resultaat van vele jaren on-

specifieke diagnoses: het door Aquarium Münster

derzoek, ontwikkeling en tests. Samen met voortdu-

een breed spec-

aangeboden assortiment medische producten bes-

rende controle geeft dit u de zekerheid dat u pro-

laat een breed spectrum medische indicaties.

ducten gebruikt met een hoge mate van effectiviteit,

trum indicaties.

betrouwbaarheid en verdraagzaamheid. Uiteindelijk
Ontdek zelf hoe eenvoudig het is om vertrouwd
te raken met de symptomen van de meest voorkomende ziektes en hoe u deze kunt behandelen
met een overzichtelijk aantal medische producten.
Ongeacht uw ervaringsniveau vormen eenvoud en
zekerheid in de uitvoering de sleutel tot een succesvolle en snelle behandeling. Voor de gezondheid
van uw siervissen en voor uw plezier in uw aquarium.

PA GIN A 13 VA N 3 2
PRO DU CT AS S ORT I M E N T

komt dit alles uw siervissen ten goede.

KUUR

VEILIGE HULP

TEGEN PROTOZOA EN
SCHIMMELINFECTIES

Siervissen die
besmet zijn met
protozoa worden apathisch
en verliezen snel
gewicht. De kieuwen blijven open
en de vis vertoont
verhoogde ademhalings-activiteit
tot en met acute
ademnood.

Huidtroebeling of troebele huid

Schimmel

Meestal veroorzaakt door eencellige, microscopisch

Katoenachtige plukjes aan kieuwen, vinnen en

kleine huidparasieten (Protozoa). Zichtbare sympto-

lichaam zijn zichtbare indicaties van de infectie. Ver-

men zijn witte stipjes, lichtgrijze fluweelachtige laag-

gevorderde stadia gaan vaak vergezeld van secun-

jes of amper zichtbare huidbeslag( huidtroebeling);

daire bacteriële infecties.

dit kan zich uitbreiden op het hele lichaam, de vinnen alsook in de kieuwen.
Besmette siervissen trekken hun vinnen samen en
proberen de parasieten te verwijderen door te wrijven. Vissen waarbij de infectie extra duidelijk is op de
kieuwen worden al snel apathisch en verliezen snel
gewicht. De kieuwen blijven open en de vis vertoont

Achlya, Saprolegnia
Bacteriële infecties

een verhoogde ademhalingsactiviteit die kan verer-

Zichtbare symptomen van bacteriële infecties zijn

geren tot acute ademnood.

veranderingen zoals verlies van huid en schubben,
huidoppervlak met barsten of diepe pitten, wonden,
zweren, rafelende vinnen, uitpuilende ogen (“exoftalmus”), slingerende bewegingen, spasmes, opgezwollen buik (“buikwaterzucht”), overeind staande

Ichthyophthirius en Neoichthyophthirius (“Wittes-

schubben.

tipziekte”), Oodinium ocellatum (koraalvisziekte),
Cryptobia, Cryptocarion, Brooklynella, Chilodonella, Ichthyobodo, Trichodina
Aeromonas, Streptokokken, Columnaris, etc.
S IERV I S S E N
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KUUR

FAUNAMOR
TEGEN WITTESTIPZIEKTE
FAUNAMOR onderbreekt de ontwikkelings-cyclus van de ziekte, geneest ichthyophthirius
en neoichthyophthirius infecties en voorkomt potentiële secondaire bacteriële infecties.
Verpakkingsmaten:
voor 600 l / 3.000 l / 30.000 l aquariumwater

ZOETWATER
Tegen Ichthyophthirius
en Neoichthiophthirius
en secondaire bacteriële infecties

ODIMOR
TEGEN STIPPEN EN FLUWEEL-ACHTIGE LAAGJES
ODIMOR werkt snel en betrouwbaar tegen allerlei soorten protozoa. Behandeling met ODIMOR houdt
parasieten effectief in toom en stopt de voortschrijding van ziekte snel.
Verpakkingsmaten:
voor 500 l / 2.500 l / 25.000 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen protozoa (“Fluweel”)

DESSAMOR
TEGEN KATOENACHTIGE PLUKJES
DESSAMOR geneest en is effectief in preventie. Het bestrijdt de schimmelinfectie en beschermt tegen potentiële gerelateerde bacteriële infecties. DESSAMOR is uiterst effectief
en zeer goed getolereerd (niet voor ongewervelden).
Verpakkingsmaten:
voor 400 l / 2.000 l / 20.000 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen schimmelziekten en
secondaire bacteriële infecties

PROTOMOR
TEGEN STIPPEN EN
FLUWEEL-ACHTIGE LAAGJES

VEILIG
VOOR
KORAAL

PROTOMOR wordt speciaal gebruikt voor de initiële fase van infecties en geringe ziektes.
Het is te verdragen voor ongewervelden als koralen, anemonen, slakken, mosselen.
Verpakkingsmaten:
voor 400 l / 2.000 l / 20.000 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen protozoa (“Fluweel”)
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KUUR

Infecties van
siervissen
met wormen,
meercellige
parasieten of
darmflagellaten kunnen zijn
meegebracht
door in het wild
gevangen vis of
levend voer.

HULP VOOR UW VISSEN
WORMEN, PARASIETEN
EN DARMFLAGELLATEN
Wormen en andere parasieten

Darmflagellaten

Vissen geïnfecteerd met kieuwwormen vertonen

Symptomen

tekenen van snelle ademhaling. Het symptoom van

gewichtsverlies, witachtige slijmerige uitwerpselen,

lintworminfectie bij vissen is acuut gewichtsverlies

een neiging tot afzondering van andere vissen en, in

ondanks een normaal voedingspatroon. Vissen die

vergevorderde stadia, het ontstaan van witachtige

zijn geïnfecteerd met huidwormen proberen de

gaten rond het hoofd, met name in cichliden als de

parasieten kwijt te raken door wrijven en schrapen.

Discus (“gatenziekte”).

van

darmflagellaten

Visluizen en ankerwormen zijn duidelijk zichtbaar
op de huid.
Huidwormen

Spironucleus (vroeger “Hexamita”)
(Gyrodactylus),

kieuwwormen

(Dactylogyrus), lintwormen (Cestodes), Nematoden
(ronde wormen), visluizen (Argulus, Livoneca, etc.)
en ankerwormen (lernaea)

S IERV I S S E N
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omvatten

KUUR

ARGUMOR, ACTIEVE INGREDIËNT: DIFLUBENZURON
TEGEN ADEMHALINGSPROBLEMEN,
GEWICHTSVERLIES, WITACHTIGE UITWERPSELEN,
VISLUIZEN, ANKERWORMEN
ARGUMOR behandelt huidwormen (Gyrodactylus), kieuwwormen (Dactylogyrus) en lintwormen (Cestodes) en ook visluizen (Argulus, Livoneca, etc.) en ankerwormen (Lernaea).
Verpakkingsmaten: voor 400 l / 2.000 l / 20.000 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen huid- en kieuwwormen,
lintwormen, visluizen, ankerwormen

HEXAMOR,
ACTIEVE INGREDIËNT: 2-AMINO-5-NITROTHIAZOLE

TEGEN GEWICHTSVERLIES,
WITACHTIGE UITWERPSELEN, “GATENZIEKTE”
Door de darmaantasting zijn vissen niet in staat om voedingsstoffen juist te benutten. Dit
veroorzaakt de typische witachtige gaten in het hoofd. HEXAMOR behandelt infecties met
darmflagellaten zoals Spironucleus (vroeger “Hexamita”).
Verpakkingsmaten: voor 400 l / 2.000 l / 20.000 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen Hexamita en Spironucleus
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KUUR

Besmette vissen
kunnen symptomen vertonen
zoals geel/witte
slijmerige laagjes, wonden en
ontstekingen.

UNIVERSELE BEHANDELING
TEGEN TALLOZE INFECTIES

Besmettelijke ziekten veroorzaken bij siervissen

Soms is de diagnose onduidelijk, secondaire infec-

vaak symptomen als geel/witte slijmerige of ka-

ties die de vissen verzwakken, maken het identifi-

toenachtige laagjes alsook zweren, wonden en

ceren van de oorspronkelijke infectie moeilijk. In

ontstekingen.

sommige gevallen kunnen er diverse parallelle infecties zijn. In deze gevallen wordt een universele

Andere indicaties omvatten bloederige vlekjes,

behandeling aangeraden die een breed spectrum

huid- of schubbenverlies, openstaande schubben,

van reagentia bevat.

vinrot, donkere verkleuring, witte muil, slingerende
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bewegingen (“schommelziekte”), uitpuilende ogen

Bij hardnekkige infecties waarbij de zieke vis kans-

(exoftalmie) alsook een opgezwollen buik (“buikwa-

loos is, kan het aangeraden zijn om de vis op huma-

terzucht”).

ne wijze en zonder pijn te doden.

KUUR

MEDIMOR
TEGEN TALLOZE VERSCHILLENDE SYMPTOMEN
MEDIMOR is een bijzonder betrouwbaar, effectief en gemakkelijk getolereerde behandeling tegen de meeste infecties. Met het actieve ingrediënt Methyl oranje heeft MEDIMOR
een zeer effectief component tegen bacteriën.
Verpakkingsmaten:
voor 800 l / 2.670 l / 26.700 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen talloze
verschillende symptomen

EKTOMOR
TEGEN TALLOZE VERSCHILLENDE
SYMPTOMEN

VEILIG
VOOR
KORAAL

De formule van EKTOMOR heeft een desinfecterend effect en bestrijdt de ziekte. EKTOMOR
kan in verschillende concentraties worden toegepast, van een beschermende toepassing
en desinfecties tot en met genezing.
Verpakkingsmaten: voor 500 l / 2.500 l / 25.000 l aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Voor de behandeling van vissen, ongewervelden en voor desinfectie

VIRUMOR (ACTIEVE INGREDIËNT: PENTAKALIUMBIS(PEROXYMONOSULFAT)-BIS(SULFAT)
TEGEN ZWELLING, WONDEN, ZWEREN, VINROT
VIRUMOR, actieve ingrediënt: kalium peroxymonosulfaat, behandeling tegen bacteriële infecties (Aeromonas, Pseudomonas, Streptococcus, Columnaris, etc.), virale infecties (KHV,
ISA en IPN, etc.) en schimmelinfecties (Saprolegnia, Achlya).
Verpakkingsmaten:

ZOET- EN ZEEWATER
Tegen bacteriën, virussen
en andere infecties
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voor 200 l / 12.000 l aquariumwater

ZORG

Onze filtermedia
verwijderen
fijner vuil en
mechanische
vervuilingen. De
verzorgingsproducten binden,
neutraliseren
of verwijderen schadelijke stoffen op
betrouwbare
wijze.

AQUAVITAL

SYSTEMATISCHE BESCHERMING
EN ZORG
Gevaarlijke omgevingsinvloeden vormen een

Een belangrijke functie van het filtermateriaal

steeds zwaardere last voor ons dagelijkse leven.

voor de biologische filtratie is het vermogen om
plaats te bieden aan het grootst mogelijke aantal

Dit is een ontwikkeling die ook siervissen treft.

micro-organismen om het organische afval uit

En het begint in het aquariumwater, waarvan de

het aquariumwater te verwijderen. Producten

kwaliteit ten slotte het biologische evenwicht van

van Aquarium Münster voor mechanische en

het aquarium bepaalt. Het AQUAVITAL systeem –

biologische filtratie worden gekenmerkt door hun

waarvan de individuele producten zijn geselecteerd

hoge kwaliteit en vullen elkaar perfect aan.

om elkaar optimaal aan te vullen - creëert ideale
leefomstandigheden in het aquarium.

Daarnaast kan het water verontreinigd zijn door
zware metalen, fosfaten of andere schadelijke
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Naast de grove verontreinigingen die worden

stoffen. Veel aquariumhouders weten niet dat in

afgevangen door het filtermateriaal (mechanische

veel landen bijna alle waterleidingbedrijven van

filtratie),

chemische

tijd tot tijd chloor gebruiken om verontreiniging

elementen. Deze afbraakproducten van organisch

van het leidingnetwerk te voorkomen. Met de

afval (vis-uitwerpselen, plantenresten, overtollig

verschillende waterzuiveringsmiddelen van de

voer) worden afgebroken door efficiënte filters. De

AQUAVITAL

mechanische filtratie wordt gedaan in verschillende

betrouwbaar

lagen filtermateriaal van verschillende dichtheid.

verwijderd.

bevat water ook

giftige

reeks

worden

gebonden,

verontreinigingen

geneutraliseerd

of

ZORG

ZOETWATER
Betrouwbare analyse van de zes belangrijkste parameters in 60 seconden

ZEEWATER
Betrouwbare analyse van vijf belangrijke
parameters in 60 seconden

ZOET- EN ZEEWATER
Met bio-colloïden + power chlor-ex

AQUAVITAL
MULTITEST 6in1

AQUAVITAL
MARINE-TEST 5in1

AQUAVITAL
CONDITIONER+

De AQUAVITAL MULTITEST 6in1 laat u

Met de AQUAVTIAL MARINE-TEST 5in1

AQUAVITAL CONDITIONER+ bindt en neu-

snel, eenvoudig en betrouwbaar de zes

kunt u snel en gemakkelijk vijf belangrijke

traliseert schadelijke zware metalen, neu-

belangrijkste parameters voor zoetwater

parameters voor zeewater bepalen: pH,

traliseert chloor in seconden en stabilise-

bepalen: pH, Totale hardheid (GH), car-

Carbonaat Hardheid (KH), Nitriet (NO2), Ni-

ert de pH. De waardevolle bio-colloïden

bonaathardheid (KH), nitriet (NO2), nitraat

traat (NO3) en Calcium (Ca).

werken ten gunste van het beschermende

(NO3) en chloor (Cl2).
Verpakkingsmaat:

slijmvlies.
Verpakkingsmaat:

Verpakkingsmaten:

50 x 5 tests = 250 tests

for 100 / 500 / 1.250 / 25.000 l

50 x 6 tests = 300 tests

ZOET- EN ZEEWATER
Met Aloë vera, jodium en vitamine C

aquariumwater

ZOET- EN ZEEWATER
Optimale vestiging van microorganismen op 1.250 m² per liter

ZOET- EN ZEEWATER
Innovatieve synthetische filterhouders voor alle soorten filters

AQUAVITAL
STRESS-PROTECT

AQUAVITAL
ZERANIX

AQUAVITAL
POLYFIL

Met een uitgebalanceerde combinatie van

AQUAVITAL ZERANIX is een puur natuur-

Het speciale ontwerp van de AQUAVITAL

40% aloë vera met jodium en vitamine C

lijke silicaatsteen die wordt gekenmerkt

POLYFIL filterhouders voorkomt dat deze

versterkt AQUAVITAL STRESS-PROTECT

door de enorm grote beschikbare opperv-

samengeklemd raken. De structuur van

het immuunsysteem van siervissen, geeft

lakte van 1.250 vierkante meters per liter.

het oppervlak is bijzonder bevorderlijk

meer weerstand tegen ziekteverwekkers

Het biedt niet alleen plek aan aerobe bac-

voor de optimale vestiging van micro-or-

en bevordert genezing.

teriën maar ook aan anaerobe bacteriën.

ganismen. AQUAVITAL POLYFIL kan eenvoudig schoon worden gewassen en heeft

Verpakkingsmaten:

een bijna onbegrensd toepassingsgebied.

for 100 / 500 / 1.250 / 25.000 l
aquariumwater
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Verpakkingsmaat:

Verpakkingsmaat:

1.200 ml

1.200 ml

ZORG

ZOETWATER
Sterk geconcentreerd humuszuur
verlaagt de pH effectief

ZOETWATER
verlaagt de pH
met langetermijneffect

ZOET- EN ZEEWATER
Volledig synthetisch filtermedium
voor interne en externe filters

AQUAVITAL
BLACK PEAT

AQUAVITAL
GRANU-PEAT

AQUAVITAL
BLUE MAGIC

Dankzij het brede spectrum organische

Gegranuleerde zuivere turf is een vrijwel stofvrij

AQUAVITAL BLUE MAGIC filterwatten zijn

stoffen en het feit dat het voor 30% uit hu-

alternatief met langetermijneffect. Dankzij de

een volledig synthetisch filtermedium voor

muszuur bestaat, is AQUAVITAL BLACK

speciale gegranuleerde vorm laat AQUAVITAL

gebruik in alle commercieel beschikba-

PEAT in staat om ideale en constante pH

GRANU-PEAT op uniforme wijze humuszuur,

re interne en externe filters. AQUAVITAL

waarden te behouden voor siervissen uit

spoorelementen, groei- en minerale materialen

BLUE MAGIC filterwatten wordt ook ge-

alle gebieden met zacht water.

vrij die van waarde zijn voor het aquariumwater,

bruikt als paaisubstraat en om glas te rei-

daarmee garandeert het een langetermijnef-

nigen zonder krassen achter te laten.

Verpakkingsmaat:

fect en waterverzuring.

Verpakkingsmaten:

1.200 ml

Verpakkingsmaat: 1.200 ml

100 g / 250 g / 500 g

ZOET- EN ZEEWATER
Klassiek witte filterwatten
voor fijne filtratie

ZOET- EN ZEEWATER
pH-neutrale actieve kool
zonder fosfaatbelasting

AQUAVITAL
WHITE MAGIC

AQUAVITAL
CARBON

AQUAVITAL WHITE MAGIC filterwatten zijn

AQUAVITAL CARBON is een hoogwaardi-

volledig synthetische fijne wilterwatten.

ge actieve kool gemaakt van waardevolle

Het is chemisch neutraal en kan worden

harde kool. Door de speciale korrelvorm is

gebruikt in zoet en zeewater. Het kan een-

AQUAVITAL CARBON zeer goed bestand

voudig worden uitgespoeld en kan meer-

tegen mechanische belasting en creëert

dere keren gebruikt worden.

het zeer weinig stofdeeltjes.

Verpakkingsmaten:

Verpakkingsmaten:

100 g / 250 g / 500 g

500 ml / 1.000 ml
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ZORG

AQUAVITAL
PHOSPHAT ADSORBER
AQUAVITAL PHOSPHAT-ADSORBER is een vochtige fosfaatbinder met een

CAPACITEIT:
> 50 g PO4/kg
OPPERVLAKTE:
300 m2/g
PELLET GROOTE:
0,5 - 2,0 MM

uitzonderlijk-hoge mate van uitputting. Zelfs na uitputting van het materiaal is
er geen afgifte van fosfaat aan het water, zoals bij veel andere soortgelijke producten wel
het geval is.
Verpakkingsmaten:

ZOET- EN ZEEWATER
Adsorbeert fosfaat en silicaat zonder
aluminium af te geven

250 ml / 1.000 ml

AQUAVITAL
BACTOSPRINT
Innovatief product van 2-componenten. De uitgebalanceerde mix van bacteriën en enzymen in de afgesloten capsule van de dop wordt direct vóór gebruik geactiveerd in een
voedingsoplossing. AQUAVITAL BACTOSPRINT verkort de “opstartfase” van het aquarium,
neutraliseert ammonium, ammoniak, nitriet en nitraat en versterkt het ecosysteem.
Verpakkingsmaten:
voor t/m 500 l water / kuur van 6 weken

ZOET- EN ZEEWATER
Al na één keer actief!

AQUAVITAL
PLANTAPLUS
Uiterst effectieve samengestelde kunstmest met plantaardige voedingsstoffen en spoorelementen. Het gebruik van AQUAVITAL PLANTAPLUS garandeert uitbundige groei, zelfs
voor probleemplanten, zonder buitensporige algenformatie. In aanvulling op de waardevolle spoorelementen (bv. mangaan, zink, kobalt), bevat AQUAVITAL PLANTAPLUS een hoogwaardige vorm van bivalent ijzer. AQUAVITAL PLANTAPLUS bevat geen fosfaten of nitraten.

ZOETWATER
Samengestelde kunstmest
voor aquariumplanten

Verpakkingsmaten:
voor 100 / 500 / 1.250 / 25.000 l aquariumwater

AQUAVITAL
POND PEAT
AQUAVITAL POND PEAT is een puur natuurlijke zwarte turf zonder chemische toevoegingen. Uiterst effectief humuszuur maakt het water zacht en verlaagt de pH. AQUAVITAL
POND PEAT bevat 30% humuszuur (in gewicht) en is daarom buitengewoon effectief.
Verpakkingsmaat:
10 l voor ongeveer 4.000 l vijwerwater

ZOETWATER
Voor het regelmatig versterken
van het ecosysteem
PA GIN A 2 3 VA N 3 2
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ACCESSOIRES

HARDHEID
> 56 SHORE A

ZOET- EN ZEEWATER
Onderwater lijmen en afdichten

ZOET- EN ZEEWATER
Snelle en eenvoudige bevestiging
van koralen en decoratieve materialen

ZOET- EN ZEEWATER
Lijmt in seconden

ORCA
UNDERWATER GLUE

ORCA
CONNECT

ORCA
GEL-SUPERGLUE

Lijmen en afdichten, zelfs in volle aquari-

Voor het bevestigen van koralen en aquari-

Voor het onderwater bevestigen van ko-

ums of vijvers. Bevat geen oplosmiddelen,

umdecoratie. Zeer eenvoudig en schoon in

ralen (bv. acropora) en waterplanten (bv. in

isocyanaten en siliconen. Kan perfect wor-

gebruik. Chemisch- neutraal, laat geen on-

nano aquariums). ORCA GEL-SUPERGLUE

den gebruikt voor afdichten in vochtigheid

gewenste stoffen vrij in het aquariumwater.

lost na verloop van tijd volledig op in wa-

en hoge temperaturen.

Alle ongebruikte materiaalresten kunnen

ter en is daarom ideaal voor het bevesti-

opnieuw worden gebruikt door het opnieuw

gen van groeiende rifelementen of water

Verpakkingsmaaten:

te smelten.

planten.

75 g / 450 g

Verpakkingsmaat:

Verpakkingsmaat:

150 g

50 g

ZOET- EN ZEEWATER
voor tijdelijke reparaties

ZOET- EN ZEEWATER
epoxy-2-componentenlijm

ZOET- EN ZEEWATER
Intensieve reiniging en ontkalking

ORCA
TAPE

ORCA
CONSTRUCT

PURECLEAN
POMP CLEANER

Zelfvulkaniserende tape om beschadigde

2-componentenlijm voor het repareren

PURECLEAN is een effectief product voor

leidingen af te dichten en om elektrische

van koralen, decoraties en stenen. Voor

het ontkalken en reinigen van pompen,

kabels te isoleren. ORCA TAPE kan vrijwel

het repareren van schades aan en gaten in

CO2 reactoren en soortgelijke apparatuur

op ieder materiaal worden toegepast.

leidingen, sanitair, zwembaden, reservoirs,

voor aquarium of vijver. Het product is veel

Ideaal voor tijdelijke reparaties.

etc.

effectiever en werkt veel sneller dan stof-

Verpakkingsmaat:

Verpakkingsmaat:

1 rol van 3 m

115 g

fen als azijn of citroenzuur.
Verpakkingsmat:
500 ml
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ACCESSOIRES

MISTRAL 300 + 600
LUCHTPOMPEN
MISTRAL luchtpompen hebben een duurzame behuizing van aluminium en hebben een
lange levensduur, zelfs wanneer ze continu worden gebruikt. Ze zijn erg krachtig bij laag
energieverbruik met weinig trilling en stille werking. De luchtstroom kan elektronisch worden geregeld.
Formaten:

ZOET- EN ZEEWATER
Robuust en duurzaam
bij continue gebruik

MISTRAL 300: 150 l/u
MISTRAL 600: 480 l/u

SMART MOVE
ACCLIMATISATION KIT
Professioneel instrument met de nodige componenten om nieuwe vissen rustig te laten
acclimatiseren.

ZOET- EN ZEEWATER
Acclimatiseren van nieuwe vissen
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ACCESSOIRES

DIAGNOSTICS

HULP BIJ DIAGNOSTIEK
GERALD BASSLEER
Praktische Wegwijs in Visziekten
Het kleine zusje van grote broer “De nieuwe wegwijs in visziekten”. Het bevat de beste onderdelen en een selectie van de foto’s, uitgebreid en bijgewerkt met een onderdeel over
ziektes van garnalen, nieuwe kennis en actieve stoffen.

PRAKTISCHE
WEGWIJS
IN VISZIEKTEN
Literatuur

GERALD BASSLEER
ZIEKTEN BIJ TROPISCHE ZEEVISSEN
De nieuwe editie “Ziekten bij tropische zeevissen, Oorzaken – Symptomen – Behandeling” biedt belangrijke informatie over visziekten in zeeaquaria in eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen taal.
Dit boek is hoofdzakelijk gebaseerd op de 3e editie, gepubliceerd in 2006 en is nu aangevuld met nieuwe bevindingen en behandelmethoden. Het hoort thuis op de boeken-

ZIEKTEN BIJ
TROPISCHE ZEEVISSEN
Literatuur
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plank van elke ambitieuze zeewater aquariaan.

ACCESSOIRES

AQUARIUM ASSESOIRES
DECORATIE EN RIFOPBOUW

Alle artikelen
zijn 100 % natuurlijk, vrij van
enige verontreiniging en
voldoen aan
huidige wetgeving voor de
bescherming
van diersoorten
en de natuur.
EXTRACT UIT
ONS
PROGRAMMA

JURASSIC REEF-ROCK

CANYON PAGODE

LAVA

VUKA HOUT

NANO GATENSTEEN

ASIAN GATENSTEEN

MOPANI HOUT

RODE MOERASWORTEL
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ACCESSOIRES

EXTRACT UIT
ONS
PROGRAMMA

MINI-LANDSCAPE

LIGHT PAGODE

STONE WOOD

LEOPARD STONE

MINI-LANDSCAPE BLACK

DECO-SETS
DIFFERENT VARIETIES

STONE LEAVES

GREY MOUNTAIN

RIVER ROOT

TALAWA WOOD

AQUARIUM ROCK

DARK BLUE SKY ROCK

SWIMMING ROCK

WALL ROCK

MANGROVE
STEELBLASTED

AQUA BONSA
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AQUA-CLIPPER

COMFORT, EFFICIËNTIE, ZEKERHEID
AQUA-CLIPPER SEALING SYSTEMS

AQUA-CLIPPER doen al tientallen jaren wereldwijd

Het met zuurstof vullen van een zak en deze

dienst. Ze vullen een vistransportzak met pure

afsluiten kost slechts enkele seconden.

zuurstof en sluiten deze waterdicht af met een
aluminium clip.

En zoals bekend is dat tijd geld is, is het systeem
helemaal overtuigend als we naar de economische

Dit maakt een transport veilig zonder enige
problemen,

vele

uren

lang.

AQUA-CLIPPER

afsluitmachines zijn volledig automatisch, zeer

AQUA-CLIPPER heeft een behuizing van roestvrij
staal. Het maakt niet uit of u een AQUA-CLIPPER
in

vochtige

tropische

hitte

of

een

poolklimaat, met zoet- of zeewater. We hebben
uitgebreide ervaringen via langetermijngebruikers
in elke regio ter wereld. AQUA-CLIPPER kan elk
soort materiaal vistransportzak aan, van enkelvoudig
minizakje tot grote dubbele zakken. Iedereen die
omgaat met het verpakken van vissen waardeert
de eenvoudige bediening en de enorm hoge
outputsnelheid.
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een passende
AQUA-CLIPPER
voor ieder doeleinde. Vraag
om ons advies.

robuust, eenvoudig en efficiënt in gebruik.

gebruikt

aspecten kijken.

We hebben

AQUA-CLIPPER

AQUA-CLIPPER
MODEL AQUA-CLIPPER 206
Cliptypes

175, 200

voor zakken

breedte max. 33 cm
met een dikte van max. 80 µm

AQUA-CLIPPER 206 + 406
voor zakken tot 50 cm breedte

De modellen AQUA-CLIPPER 206 en
AQUA-CLIPPER 406 met gegleufde clipzone zijn de eerste stappen in de wereld
van

AQUA-CLIPPER

Magazijncapaciteit

240 clips

Gewicht zonder standaard

ongeveer 11 kg

Afmetingen

52 x 25 x 64 mm (W x D x H)

Luchtdruk

max. 6 bar

Luchtverbuik

4 Nl per cyclus bij 6 bar

AQUA-CLIPPER
MODEL AQUA-CLIPPER 406

afsluitsystemen.

Ze bieden volledige functionaliteit voor

Cliptypes

370, 400, 425, 450

vistransportzakken tot 50 cm breedte.

voor zakken

breedte max. 50 cm
met een dikte van max. 80 µm

Magazijncapaciteit

240 clips

Gewicht zonder standaard

ongeveer 11 kg

Afmetingen

52 x 25 x 64 mm (W x D x H)

Luchtdruk

max. 6 bar

Luchtverbuik

4 Nl per cyclus bij 6 bar

AQUA-CLIPPER
MODEL AQUA-CLIPPER 407
Cliptypes

370, 400, 425, 450

voor zakken

breedte 20 - 50 cm
met een dikte van max. 100 µm

AQUA-CLIPPER 407
Universele machine
voor kleine alsook grotere zakken

Magazijncapaciteit

240 clips

Gewicht zonder standaard

ongeveer 11 kg

Afmetingen

52 x 25 x 64 mm (W x D x H)

Luchtdruk

max. 6 bar

Luchtverbuik

4 Nl per cyclus bij 6 bar

Extra opties
Optie 407 vario

met Y-magazijn voor het snel wisselen van clips

Optie 407 plus

met hendel voor het verpakken aan de lopende band

Optie 407 vario plus

met Y-magazijn en hendel

Het AQUA-CLIPPER 407 model is het comfort model voor de meeste afsluitingstaken in
vistransport. Dankzij de geleider kan zelfs dikker materiaal in de machine worden ingebracht.
Kleine zakjes alsook grote zakken worden betrouwbaar verwerkt met AQUA-CLIPPER 407.
Met name dubbele zakken kunnen in één handeling worden afgesloten. Met extra opties
kan de AQUA-CLIPPER 407 voor veel taken worden geüpgraded.
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AQUA-CLIPPER

AQUA-CLIPPER
Y-MAGAZIJN
Dankzij het Y-magazijn kan de AQUA-CLIPPER worden gevuld met clips van twee verschillende maten.
Indien u steeds verschillende maten zakken verwerkt, kunt u met één enkele beweging
tussen de twee maten clips schakelen.

Y-MAGAZIJN
Voor het gelijktijdige gebruik
van twee verschillende maten clips

AQUA-CLIPPER
HENDEL
Speciaal voor verzenders die op grote schaal aan de lopende band verpakken, is er een
hendel ontwikkeld waarmee de afsluiting naar de zak komt en niet meer andersom. Het
resultaat: Meer afsluitingen met minder energiebehoefte. De zakken blijven in de doos en
kunnen worden verplaatst door de lopende band.

HENDEL
Speciaal voor verzenders die aan de
lopende band verpakken

AQUA-CLIPPER
HIGH PRECISION CLIPS
Alleen door het gebruiken van hoogwaardige originele clips, kan het AQUA-CLIPPER
afsluitsysteem haar volledige prestaties en veiligheid bereiken. Het gebruiken van laagwaardige clips van Aziatische of Amerikaanse makelij kan van invloed zijn op hoe dicht de
afgesloten zak is en mogelijk schade toebrengen aan de AQUA-CLIPPER in het gebruik.
Zelfs een kleine, nauwelijks zichtbare braam of een klein groefje kan de zak zuurstof doen
verliezen tijdens transport. Onze clips worden met hoge nauwkeurigheid speciaal geprodu-

HIGH PRECISION CLIPS
Volledige prestaties en veiligheid
met clips van hoge precisie
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ceerd voor het verpakken van siervissen. Elke onafhankelijke clip wordt geproduceerd en
ontbraamd met hoge precisie. Een coating van was zorgt voor precieze verwerking door de
AQUA-CLIPPER en verlengt de levensduur van de matrix die de clips vormt.

COMPANY

AQUARIUM MÜNSTER FISH LIKE US

Siervissen en de naam Pahlsmeier en Aquarium Münster zijn al tientallen jaren
onafscheidelijk. Het begon allemaal met een kweekbedrijf voor siervissen, opgericht door Adolf Pahlsmeier Sr. in 1926, een bedrijf dat al snel internationale
erkenning bereikte.
Onder leiding van Adolf Pahlsmeier jr. werd het bedrijf

In de meest recente jaren heeft het bedrijf zich

verder ontwikkeld tot een siervissengroothandel.

ontwikkeld tot een dienstverlener voor productie op

Import en export kwamen nu op de voorgrond.

contractbasis en van diensten om te voldoen aan
wettelijke voorschriften en farmaceutische normen.

Met de grensverleggende uitvinding van FAUNAMOR,

Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid door de

het eerste geneesmiddel tegen Ichthyophthirius

broers Dirk Pahlsmeier en Mark Pahlsmeier. Aquarium

(Witte Stip), werd het bedrijfsconcept gewijzigd in

Münster partners kunnen worden gevonden in alle

1968. Het assortiment hoogwaardige aquaristiek

belangrijke markten in de hele wereld.

producten werd continu uitgebreid en is vandaag
de dag het belangrijkste onderdeel. Mijlpalen
gedurende deze periode waren de exclusieve
distributie van FURANACE-P (later: AQUAFURAN)
en

de

ontwikkeling

van

het

gepatenteerde

doseringssysteem series-P. Andere innovaties zijn
de AQUA-CLIPPER, verschillende onderwaterlijmen
en

AQUAVITAL

BACTOSPRINT,

2-componenten-product

met

het

eerste

Dirk Pahlsmeier

Mark Pahlsmeier

geïmmobiliseerde

micro-organismen die onmiddellijk voor gebruik
worden geactiveerd.

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte (Duitsland)

COPYRIGHT AQUARIUM MÜNSTER PAHLSMEIER GMBH

Tel.:
Fax:

+49 2504 9304-0
+49 2504 9304-20

www.aquarium-munster.com
info@aquarium-munster.com

