AKCESORIA AKWARYSTYCZNE
Grzałki posiadają pokrętło, które pozwala szybko i łatwo ustawić
temperaturę.Zakres temperatury od 20 - 32 stopni celsjusza.
Grzałki są szczelne, wodoodporne i mogą być w pełni zanurzone pod
wodę.Posiadają wskaźnik umożliwiający dokładne ustawienie wybranej
temperatury.

Przeznaczony do zbiorników
o pojemności: 30-60 l.
Filtr posiada gąbkę filtracyjną
zapewniającą filtrację mechaniczną. Filtr
może być używany do przepompowania
wody, dostarczania powietrza, filtrowania,
tworzenia fali lub fontanny.

Grzałki z termostatem
HA-AL-2201-25W
akw.20-40L
HA-AL-2201-50W
akw.40-60L
HA-AL-2201-75W
akw.60-90L
HA-AL-2201-100W
akw.90-150L
HA-AL-2201-150W
akw.150-300L
HA-AL-2201-200W
akw.300-450L
HA-AL-2201-300W
Akw.600-800L
Filtry wewnętrzne
HA-IPF-228
akw. do 40L
HA-IPF-338
z deszczownią
i regulacją przepływu,
akw. do 60L

Filtry wewnętrzne z deszczownią

Filtr posiada gąbkę filtracyjną zapewniającą filtrację
mechaniczną. Dodatkowo posiada kasetę z węglem
aktywnym. Filtr może być stosowany do przepompowania
wody, filtrowania, tworzenia fali.
Wyposażony w deszczownię i wężyk (dyfuzor) dzięki czemu
dostarcza powietrze do zbiornika.

Filtr posiada gąbkę filtracyjną zapewniającą filtrację
mechaniczną i węgiel aktywny utrzymujący
Czystość wody i eliminujący nieprzyjemne zapachy.
Posiada funkcję podawania powietrza co odróżnia go
od innych tego typu wyrobów. Wykonany z wysokiej
jakości tworzywa ABS zapewniającego długą
żywotność. Wyposażony w pojemnik z aktywnym
węglem specjalnej struktury
Filtr o innowacyjnej konstrukcji, wkład filtracyjny jest
niezwykle łatwy w montażu. Połączenie 2 lub 3
typów materiałów filtracyjnych (gąbka i węgiel aktywny
oraz w RP-600 wkład ceramiczny) zapewnia efektywną
filtrację. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
O długiej żywotności. Dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości żywicy do uszczelnienia uzwojenia jest całkowicie
wodoszczelny.
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HA-E-Jet1008
akw. do 60L
HA-E-Jet3008F
akw. do 70-120L

Filtry wewnętrzne z deszczownią
HA-BT-200
akw. do 60L
HA-BT-400
akw. 50-110L
HA-BT-700
akw. do 250L
HA-BT-1000
akw. do 360L

Filtry wewnętrzne z deszczownią
HA-RP-200
akw. do 50L
HA-RP-400
akw. 50-100L
HA-RP-600
akw. 100-200L

AKCESORIA AKWARYSTYCZNE
Filtry narożne z deszczownią
HA-MV-100
akw. do 50L
HA-MV-200
akw. do 50L
HA-MV-400
akw. do 100L
HA-MV-600
akw. do 100L
Filtry gąbkowe
HA-BM-101
HA-BM-102
HA-BM-103
HA-BM-104
HA-AF-1
HA-AF-2

Filtr narożny
Filtr posiada gąbkę filtracyjną zapewniającą
filtrację mechaniczną i węgiel aktywny
utrzymujący na bieżąco czystość wody
i eliminujący nieprzyjemne zapachy.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
zapewniającego długą żywotność.

Filtry gąbkowe - wygodne w użyciu i łatwe
W podłączeniu.
Zastosowanie jako moduł wstępnej filtracji.
Możliwość podłączenia pod
pompę wewnętrzną,
zewnętrzną, filtr kubełkowy,
napowietrzacz.

Listwy napowietrzające

Odmulacz automatyczny

HA-A019
przekrój trapez 10cm
HA-A020
przekrój trapez 15cm
HA-A021
przekrój trapez 20cm
HA-A022
przekrój trapez 30cm

HA-AS-615A

Wężyk akwarystyczny silikonowy
Przezroczysty, 4mm, 200m

HA-01F
Termometr elektroniczny

Filtr podżwirowy do kuli
HA-FDK
Termometr elektroniczny

HA-PT4/200W

AKWARIA
HA-FC200-2B
akwarium akrylowe z filtrem podżwirowym
i oświetleniem 6L, czarne

HA-FC200-2S
akwarium akrylowe z filtrem podżwirowym
i oświetleniem 6L, srebrne

HA-V-01B
kula akwarystyczna z oświetleniem LED
2,5L, czarna

HA-V-01S
kula akwarystyczna z oświetleniem LED
2,5L, srebrna

HA-E-02W
Mini-akwarium dla bojownika 1,8L,białe,
(2 tła do wyboru)

HA-E-02B
Mini-akwarium dla bojownika 1,8L,czarne,
(2 tła do wyboru)

Akwarium akrylowe HAILEA FC200
Eleganckie i proste w obsłudze akwarium wniesie ciepły
nastrój do każdego wnętrza.
Akwarium wyposażone w akcesoria potrzebne do
zapewnienia życia i zdrowia ryb i roślin.
Posiada wbudowany podżwirowy system filtracj.
Posiada w zestawie wielofunkcyjną pompkę HAILEA BT-100B
która rozprowadza wodę po akwarium i wspomaga filtrację
podżwirową.
Akwarium jest wyposażone w nową kompaktową świetlówkę.
Oświetlenie ma wysoką wydajność i niskie zużycie energii.
Oświetlenie zapewnia wystarczającą ilość światła, jest
wodoodporne, bezpieczne i niezawodne.
Każdy zbiornik jest testowany na szczelność i sprawność
wszystkich komponentów. Wszystkie elektryczne części
produkowane są w ścisłej zgodności z obowiązującymi
przepisami Europejskimi.
Pokrywa na zawiasach, wyposażona w otwór do łatwego
karmienia ryb i aplikowania suplementów.
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