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adres- en contactgegevens

Bimex BV
Huisbergenweg 3
industrieterrein de kruisstraat
5249 Jr rosmalen

telefoon: +31 (0)73 521 27 30
Fax:  +31 (0)73 521 19 80
e-mail:  info@bimexbv.nl
internet: www.bimexbv.nl

Bankgegevens

Bank:  ABn AMro
rekeningnummer:  53.54.81.756
iBAn:  nl07ABnA0535481756
Bic/sWiFt:  ABnAnl2A
BtW:  nl806089726 B01



op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing bij de kamer van koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch. Alle door ons geleverde 
goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom zolang de koopsom van door ons geleverde goederen niet volledig is voldaan. onze Algemene Voorwaarden zijn in de 
volledigheid na te lezen op onze website https://www.bimexbv.nl

leveringsvoorwaarden
Bestellingen per fax of e-mail hebben de voorkeur. telefonisch bestellen is geheel op eigen risico.
Bimex BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledig of onduidelijk doorgegeven bestellingen.

Levering via eigen distributiekanaal
de bestellingen in nederland worden veelal persoonlijk afgeleverd via ons eigen distributiekanaal. in dit geval komen wij de bestellingen persoonlijk leveren. de routes 
variëren wekelijks en wij raden aan uw bestelling tijdig te plaatsen. Wij rekenen hiervoor geen voorrij- of dergelijke kosten. echter bij bestellingen op routes waar we niet 
vaak komen (bijv. provincies Zeeland, Friesland en groningen) brengen wij bij bestellingen van € 350,- of minder kosten à € 25,- in rekening als dit niet te combineren is 
met onze route.

Bij alle nederlandse bestellingen tot € 150,- brengen wij € 15,- klein orderkosten in rekening.
Bij bestellingen uit België of luxemburg tot € 350,- brengen wij € 25,- klein orderkosten in rekening.

Levering via pakketdienst ‘Regulier’ – [geldt voor Nederland en België]
Alle bestellingen die niet door ons kunnen worden gebracht worden verzonden via dHl. per pakket tot 30 kg is dit € 6,- voor nederland en € 7,- voor België. Zwaarder 
dan 30 kg is een extra toeslag van € 15,- per te zwaar pakket. Bij geen gehoor vindt u een kaartje in de brievenbus. uw bestelling wordt niet afgeleverd bij de buren.

Levering via pakketdienst ‘Dropshipping’ – [geldt voor Nederland]
Via ‘dropshipping’ kunnen bestellingen ook direct naar de klant verstuurd worden. Hiermee hoeft u op dat moment geen aanspraak te doen op uw eigen voorraad en 
tevens legt u het logistieke gedeelte bij ons neer. Het eerste pakket tot 30 kg is dit € 15,-. ieder volgend pakket is € 6,-. Zwaarder dan 30 kg is een extra toeslag van € 
15,- per te zwaar pakket. (u kunt alleen gebruik maken van deze dienstverlening als u ook daadwerkelijk een voorraad van Aquaking in uw winkel hanteert.)

Levering via (inter-)nationaal transport
Bestellingen die niet via de pakketdienst gestuurd kunnen worden zullen op pallets worden verzonden.
Hieronder een overzicht van de tarieven voor nederland en België. Alle overige bestemmingen zijn op aanvraag.
Franco verzending via transport is voor nederland en België van toepassing op bestellingen vanaf €750,-.

Foutieve levering of factuur
Heeft u een verkeerde of incomplete zending van Bimex BV ontvangen dan dient u dat binnen 72 uur na ontvangst te melden. Bimex BV kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor foutieve leveringen die later dan 3 dagen na ontvangst worden gemeld. eventuele kosten die dan worden gemaakt komen voor rekening van de
ontvanger.

Vragen of opmerkingen betreffende een ontvangen factuur van Bimex BV dienen zo spoedig mogelijk binnen 72 uur na ontvangst te worden gemeld.

Garanties
garantie aanvragen dienen aan ons opgestuurd te worden voorzien van een duidelijke klacht omschrijving. garantie aanvragen zonder een geldig aankoopbewijs worden 
niet in behandeling genomen totdat wij het aankoopbewijs van de aanvrager in ontvangst hebben.

Retourneren en restitutie
Voordat tot restitutie kan worden overgegaan worden geretourneerde producten door onze technische dienst gecontroleerd. Bimex BV brengt 20% administratie- en 
magazijnkosten in rekening, te berekenen over de totale netto waarde van de retourzending.

Europallets Nederland België-zone 1 België-zone 2 België-zone 3 Eenheid

1 € 55,00 € 65,00 € 75,00 € 100,00 per zending

2 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 per zending

postcodes
2000 t/m 4999

postcodes
1000 t/m 1999,
5000 t/m 6599,
7000 t/m 9999

postcodes
6600 t/m 6999

* Met uitzondering van de Waddeneilanden 
tarieven onder voorbehoud en kunnen afwijken vanwege o.a. dieseltoeslag
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algemene informatie & leveringsvoorwaarden
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pe koppelingen professional blauw

A5.003 • eRA pe sok 

maat

25 mm

A5.005 • eRA pe oveRGANG BiNNeN

maat

25 mm x 1”

A5.001 • eRA pe kNie 90 °

maat

25 mm

A5.002 • eRA pe t-stuk

maat

25 mm

A5.006 • eRA pe oveRGANG BuiteN

maat

25 mm x 1”

A5.004 • eRA pe eiNDkAp

maat

25 mm

erA proFessionAl

erA proFessionAl

erA proFessionAl

erA proFessionAl

erA proFessionAl

erA proFessionAl



100 stuks
per doos

250 stuks
per doos
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pe professional zwart & tyleen slang

• pe oveRGANG BiNNeNDRAAD

artikel maat

A4.045 25 mm x ½”

A4.047 25 mm x ¾”

A4.048 25 mm x 1” 

• pe oveRGANG BuiteNDRAAD

artikel maat

A4.044 25 mm x ½”

A4.046 25 mm x ¾”

A4.049 25 mm x 1” 

A4.082 • pe sok

maat

25 mm

A4.014 • pe kNie 90°

maat

25 mm

• pe kNie BiNNeNDRAAD

artikel maat

A4.016 25 x ¾”

A4.018 25 x 1”

A4.102 • pe t-stuk

maat

25 mm

• pe t-stuk BiNNeNDRAAD

artikel maat

A4.098 25 x 25 x ¾”

A4.100 25 x 25 x 1”

A4.004 • pe eiNDkAp

maat

25 mm

A1.012 • tyLeeN sLANG

maat lengte

25 x 21,2 2,5 m

A1.003 • tyLeeN sLANG

maat lengte

16 x 1,8 50m rol

kiwa gecertificeerd

A1.004 • tyLeeN sLANG

maat lengte

20 x 1,6 100m rol

A1.005 • tyLeeN sLANG

maat lengte

25 x 1,9 100m rol

proFessionAl

proFessionAl

proFessionAl

proFessionAl

250 stuks
per doos

150 stuks
per doos

150 stuks
per doos

A4.016 180 stuks per doos
A4.018 150 stuks per doos

250 stuks
per doos

90 stuks
per doos

proFessionAl

proFessionAl

proFessionAl

proFessionAl

Professional PE koppelingen ook leverbaar in de maten:
16, 20, 32, 40, 50 & 63 mm



A2.010 400 stuks per doos
A2.014 400 stuks per doos
A2.016 400 stuks per doos

A2.004 300 stuks per doos
A2.006 200 stuks per doos

A2.022 390 stuks per doos
A2.025 120 stuks per doos

A2.009 300 stuks per doos
A2.013 300 stuks per doos
A2.015 300 stuks per doos

A2.003 350 stuks per doos
A2.005 300 stuks per doos

A2.028 100 stuks per doos

A2.001 600 stuks per doos
A2.002 350 stuks per doos

A2.023 180 stuks per doos
A2.027 120 stuks per doos
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pe koppelingen ‘easy’

• pe sok

artikel maat

A2.017 20 x 20 mm

A2.018 25 x 25 mm

• pe eiNDkAp

artikel maat

A2.001 20 x 20 mm

A2.002 25 x 25 mm

• pe t-stuk

artikel maat

A2.023 20 x 20 x 20 mm

A2.027 25 x 25 x 25 mm

• pe oveRGANG BuiteNDRAAD

artikel maat

A2.010 20 x ¾” buitendraad

A2.014 25 x ¾” buitendraad

A2.016 25 x 1” buitendraad

• pe kNie

artikel maat

A2.004 20 x 20 mm

A2.006 25 x 25 mm

• pe t-stuk BuiteNDRAAD

artikel maat

A2.022 20 x ¾”

A2.025 25 x ¾”

• pe oveRGANG BiNNeNDRAAD

artikel maat

A2.009 20 x ¾” binnendraad

A2.013 25 x ¾” binnendraad

A2.015 25 x 1” binnendraad

• pe kNie BuiteNDRAAD

artikel maat

A2.003 20 x ¾” 

A2.005 25 x ¾” 

• pe vLiNDeRkRAAN

artikel maat

A2.028 25 x 25 mm 

eAsy

eAsy

eAsy

eAsy

eAsy

eAsy

eAsy

eAsy

eAsy

Bekijk de

website van

AquaKing Red Label

www.aquakingredlabel.nl

Bekijk de

website van

AquaKing Red Label

www.aquakingredlabel.nl

A2.017 300 stuks per doos
A2.018 250 stuks per doos
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appendages & insteekkoppelingen

• pe koGeLkRAAN

artikel maat

A8.004 ¾” binnen x buitendraad

A8.005 ¾” 2 x binnendraad

A7.001 1” 2 x binnendraad *erA

A7.002 1” binnen x buitendraad *erA

A7.003 1” 2 x binnendraad *irritec

A7.004 1” binnen x buitendraad *irritec

A8.006 1¼” 2 x binnendraad

A8.007 1¼” binnen x buitendraad

A8.008 1½” 2 x binnendraad

A8.009 1½” binnen x buitendraad

• pe vLiNDeRkRAAN

artikel maat

A9.011 pe slang 16 x 16 mm

A9.012 pe slang 20 x 20 mm

A9.013 pe slang 25 x 25 mm

A9.006 tule 16 x ½” buitendraad

A9.002 ½” binnen x ½” buitendraad

A9.003 ¾” buiten x ¾” buitendraad

A9.004 ¾” binnen x ¾” buitendraad

A9.005** ¾ binnen x tule 16 mm

A9.014* tule 9 x ½” buitendraad

A9.007 tule 16 x ¾” buitendraad

A9.009 tule 20 x ¾” buitendraad

A9.010 tule 25 x ¾” buitendraad

• pe iNsteekkoppeLiNG sok

artikel maat

A6.008 16 x 16 mm

A6.010 20 x 20 mm

A6.012 25 x 25 mm

• pe iNsteekkoppeLiNG veRLoopsok

artikel maat

A6.009 16 x 20 mm

A6.011 20 x 25 mm

• pe iNsteekkoppeLiNG kNie

artikel maat

A6.001 16 x 16 mm

A6.002 20 x 20 mm

A6.003 25 x 25 mm

 A9.005** A9.014*
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• pp kAp

artikel maat

B2.001 ½” binnendraad

B2.002 ¾” binnendraad

B2.003 1” binnendraad

B2.004 1¼” binnendraad

B2.089 1½” binnendraad

• pe iNsteekkoppeLiNG t-stuk

artikel maat

A6.017 16 x 16 x 16 mm

A6.018 20 x 20 x 20 mm

A6.019 25 x 25 x 25 mm

• pe iNsteekkoppeLiNG tuLe BuiteNDRAAD

artikel maat

A6.031 16 mm x ½” 

A6.032 16 mm x ¾” 

A6.033 20 mm x ½” 

A6.034 20 mm x ¾” 

A6.035 25 mm x ¾” 

A6.036 25 mm x 1” 

• pe iNsteekkoppeLiNG stop

artikel maat

A6.013 16 mm

A6.015 20 mm

A6.016 25 mm

appendages & insteekkoppelingen

• pe iNsteekkoppeLiNG kNie tuLe BuiteNDRAAD

artikel maat

A6.004 20 x ½”

A6.005 20 x ¾”

A6.006 25 x ¾”

A6.007 25 x 1”

• pe iNsteekkoppeLiNG 2 DeLiGe tuLe BiNNeNDRAAD

artikel maat

A6.040 16 x ½”

A6.041 16 x ¾”

A6.042 20 x ¾”

A6.043 25 x 1” 



Voor alle
maten & prijzen,

check onze website
www.aquaking.nl

Voor alle
maten & prijzen,

check onze website
www.aquaking.nl

CHECK ONZE
WEBSITE
CHECK ONZE
WEBSITE
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• pp veRLoop sok

artikel maat

B2.073 ¾ x ½” 2 x binnendraad

B2.074 1 x ½” 2 x binnendraad

B2.075 ¾ x 1” 2 x binnendraad

B2.076 1 x 1¼” 2 x binnendraad

• pp veRLoop NippeL

artikel maat

B2.049 ½ x ¾” 2 x buitendraad

B2.050 ½ x 1” 2 x buitendraad

B2.051 ¾ x 1” 2 x buitendraad

B2.052 ¾ x 1¼” 2 x buitendraad

B2.053 1 x 1¼” 2 x buitendraad

B2.055 1 x 1½” 2 x buitendraad

B2.056 1¼ x 1½” 2 x buitendraad

• pp veRLoop RiNG

artikel maat

B2.059 ½ x ¾” binnen x buitendraad

B2.060 ½ x 1” binnen x buitendraad

B2.061 ¾ x 1” binnen x buitendraad

B2.063 ¾ x 1¼” binnen x buitendraad

B2.065 1 x 1¼” binnen x buitendraad

B2.066 1 x 1½” binnen x buitendraad

B2.068 1¼ x 1½” binnen x buitendraad

• pp veRLoopsok / NippeL

artikel maat

B2.077 ¾ x ½” binnen x buitendraad

B2.078 1” x ½” binnen x buitendraad

B2.079 1 x ¾” binnen x buitendraad

B2.080 1¼ x 1” binnen x buitendraad

B2.081 1½ x 1” binnen x buitendraad

• pp kNie 90°

artikel maat

B2.014 1 x 1¼” 2 x buitendraad

B2.015 1 x 1½” 2 x buitendraad

• eLectRisch veNtieL

artikel maat

e1.018.01 ¾” 2 x binnendraad 220V

e1.018.02 1” 2 x binnendraad 220V

e1.018.03 1½” 2 x binnendraad 220V

• pvc kNie

artikel maat

F1.010.05 40 mm x 1¼” buitendraad
+ klep ¾” op gardena

F1.010.06 40 mm x 1¼” buitendraad
+ klep 1” op geka

• AquAkiNG ptFe GAstApe

artikel omschrijving

e1.013.04 gastape geel klein

e1.013.03 gastape geel groot

e1.013.02 gastape blauw klein

e1.013.01 gastape blauw groot

fittingen
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B1.008 • Rechte koppeLiNG

omschrijving

1” binnen + buitendraad x 25 stuks

B1.009 • t-stuk koppeLiNG

omschrijving

1” 2 x binnen + 1 x buitendraad x 25 stuks

B1.010 • t-stuk koppeLiNG

omschrijving

1” 2 x buiten + 1 x binnendraad x 25 stuks

B1.004 • kNiekoppeLiNG

omschrijving

1” 2 x binnendraad x 25 stuks

B1.007 • koppeLiNGNippeL

omschrijving

1” 2 x buitendraad x 25 stuks

B1.005 • kNiekoppeLiNG

omschrijving

1” binnen x buitendraad x 25 stuks

B1.006 • kRuiskoppeLiNG

omschrijving

1” 3 x binnen 1 x buitendraad x 25 stuks

• pp NippeL

artikel maat

B2.017 ½” 2 x buitendraad

B2.018 ¾” 2 x buitendraad

B2.019 1” 2 x buitendraad

B2.020 1¼” 2 x buitendraad

• pp kNie

artikel maat

B2.006 ½” 2 x binnendraad

B2.008 ¾” 2 x binnendraad

B2.010 1” 2 x binnendraad

B2.011 1¼” 2 x binnendraad

• pp stop

artikel maat

B2.027 ½” buitendraad

B2.028 ¾” buitendraad

B2.029 1” buitendraad

• pp sok

artikel maat

B2.022 ½” 2 x binnendraad

B2.023 ¾” 2 x binnendraad

B2.024 1” 2 x binnendraad

B2.025 1¼” 2 x binnendraad

• pp t-stuk

artikel maat

B2.031 ½” 3 x binnendraad

B2.032 ¾” 3 x binnendraad

B2.034 1” 3 x binnendraad

B2.035 1¼” 3 x binnendraad

MAniFold MAniFold MAniFold

MAniFold

MAniFold

MAniFold MAniFold

pe fittingen
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era pvc producten nd-16

• eRA pp BuiskLem

artikel maat

c1.009.i25 25 mm 50 stuks

c1.009.i32 32 mm 50 stuks

c1.009.i40 40 mm 50 stuks

c1.009.i50 50 mm 50 stuks

c1.009.i63 63 mm 50 stuks

• eRA sLANGtuLe

artikel maat

c1.009.n20 20 x 19/20 mm 25 stuks

c1.009.n25 25 x 23/25 mm 25 stuks

c1.009.n32 32 x 30/32 mm 25 stuks

c1.009.n40 40 x 38/40 mm 25 stuks

c1.009.n50 50 x 50/52 mm 25 stuks

• AquAkiNG tusseNkLep

artikel maat

c1.004.01 32 mm

c1.004.02 40 mm

c1.004.03 50 mm

• eRA 3 DeLiGe koppeLiNG

artikel maat

c1.009.V32 32 mm x 25 stuks

c1.009.V40 40 mm x 25 stuks

c1.009.V50 50 mm x 10 stuks

c1.009.V63 63 mm x 1 stuk

c1.009.V50.01 50 x 1½” x 10 stuks

c1.009.V63.01 63 x 2” x 1 stuk

• eRA veRLoop RiNG

artikel maat

c1.009.k4032 40 x 32 mm 25 stuks

c1.009.k5032 50 x 32 mm 25 stuks

c1.009.k5040 50 x 40 mm 25 stuks

c1.009.k6350 63 x 50 mm 25 stuks

c1.009.k7556 75 x 50 mm 25 stuks

c1.009.k7563 75 x 63 mm 25 stuks

• eRA schRoeFBus

artikel maat

c1.009.t32 32 x 1” mm 25 stuks

c1.009.t40 40 x 1¼” mm 25 stuks

c1.009.t50 50 x 1½” mm 25 stuks

c1.009.t63 63 x 2” mm los
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• eRA pvc kNie 90°

artikel maat

c1.009.e32 32 mm 25 stuks

c1.009.e40 40 mm 25 stuks

c1.009.e50 50 mm 25 stuks

c1.009.e63 63 mm los

• eRA pvc t-stuk 90°

artikel maat

c1.009.g32 32 mm 25 stuks

c1.009.g40 40 mm 25 stuks

c1.009.g50 50 mm 25 stuks

c1.009.g63 63 mm los

• eRA pvc sok

artikel maat

c1.009.A32 32 mm 25 stuks

c1.009.A40 40 mm 25 stuks

c1.009.A50 50 mm 25 stuks

c1.009.A63 63 mm los

• eRA pvc puNtstuk

artikel maat

c1.009.u32 32 x 1” mm 25 stuks

c1.009.u40 40 x 1¼” mm 25 stuks

c1.009.u50 50 x 1½”mm 25 stuks

c1.009.u63 63 x 2” mm los

• eRA pvc kAp

artikel maat

c1.009.d32 32 mm 25 stuks

c1.009.d40 40 mm 25 stuks

c1.009.d50 50 mm 25 stuks

c1.009.d63 63 mm los

• eRA pvc kNie 45°

artikel maat

c1.009.F32 32 mm 25 stuks

c1.009.F40 40 mm 25 stuks

c1.009.F50 50 mm 25 stuks

c1.009.F63 63 mm los

era pvc producten nd-16



UNI-100 XT is THF vrij!
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era pvc producten nd-16

• eRA pvc tusseNkLep BAL

artikel maat

c1.009.B40 50 mm

c1.009.B50 63 mm

• eRA pvc compRessie koppeLiNG

artikel maat

c1.009.c32 32 mm

c1.009.c40 40 mm

c1.009.c50 50 mm

c1.009.c63 63 mm

• eRA pvc FLeNs DooRvoeR

artikel maat

c1.009.y32 32 mm

c1.009.y40 40 mm

c1.009.y50 50 mm

c1.009.y63 63 mm

• AquAkiNG tANk/wAND DooRvoeR

artikel maat

c1.009.H32 32 mm

c1.009.H40 40 mm

c1.009.H50 50 mm

c1.009.H63 63 mm

sealen zonder rubbering

utB01 • koGeLkRAAN iNDustRie

artikel maat

utB0120 20 mm

utB0125 25 mm

utB0132 32 mm

utB0140 40 mm

utB0150 50 mm

utB0163 63 mm

utB0175 75 mm

utB01110 110 mm

• koGeLkRAAN ecoLoGic

artikel maat

utB0320 20 mm

utB0325 25 mm

utB0332 32 mm

utB0340 40 mm

utB0350 50 mm

utB0363 63 mm

• koGeLkRAAN ecoLoGic BiNNeNDRAAD

artikel maat

utB03A32 32 x 1”

utB03A40 40 x 1¼”

utB03A50 50 x 1½”

utB03A63 63 x 2”

c1.007.04 • c1.007.05 GRiFFoN uNi-100 xt
c1.007.06 GRiFFoN uNi-100

inhoud

250 ml

500 ml

1 l

c1.007.01 • c1.007.02 • c1.007.03
GRiFFoN t-88

inhoud

250 ml

500 ml

1 l

c1.007.10 • c1.00709
GRiFFoN cLeANeR

inhoud

125 ml 

1 l

c7.001
• spANBAND pvc 

artikel

c7.001

• pvc Buis ND10 / kiwA

artikel maat

c1.002 10 mm (bundel 200 m)

c1.006 25 mm lengte 4 m

c1007 32 mm lengte 2,5 m

c1.009 32 mm lengte 5 m

c1.011 40 mm lengte 2,5 m

c1.010 40 mm lengte 5 m

c1.012 50 mm lengte 2,5 m

c1.013 50 mm lengte 5 m

Alleen bestelbaar in combinatie met Aquaking
grotere maten op aanvraag
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pipeconx

• pipecoNx kAp

artikel maat aantal

M1.005 50 mm x 10 stuks

M1.006 63 mm x 10 stuks

M1.007 90 mm x 5 stuks

M1.008 110 mm x 5 stuks

• pipecoNx kNie

artikel maat aantal

M1.009 50 mm x 10 stuks

M1.010 63 mm x 10 stuks

M1.011 90 mm x 5 stuks

M1.012 110 mm x 5 stuks

• pipecoNx veRLoop

artikel maat aantal

M1.017 63 x 50 mm x 10 stuks

M1.018 90 x 63 mm x 10 stuks

M1.019 110 x 63 mm x 5 stuks

M1.020 125 x 110 mm x 5 stuks

M1.021 160 x 110 mm x 5 stuks

• pipecoNx t-stuk

artikel maat aantal

M1.013 50 mm x 5 stuks

M1.014 63 mm x 5 stuks

M1.015 90 mm x 1 stuk

M1.016 110 mm x 1 stuk

• pipecoNx moF

artikel maat aantal

M1.001 50 mm x 10 stuks

M1.002 63 mm x 10 stuks

M1.003 90 mm x 5 stuks

M1.004 110 mm x 5 stuks

M1.022 125 mm x 5 stuks

M1.023 160 mm x 5 stuks
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filters

• FLc FiLteR 100 micRoN

artikel maat

e1.012.01 ¾” klein model

e1.012.02 1” klein model

• FiLteR 100 micRoN FLe / FLF

artikel omschrijving

e1.012.07 Fle filter 100 micron 1½” met kraantje

e1.012.09 FlF filter 100 micron 2” met kraantje

Filters kunnen geleverd worden met verloop naar 1” of 
verloop naar 40 of 50 mm pVc

• FLD FiLteR 100 micRoN

artikel maat

e1.012.03 ¾” groot model + kap

e1.012.04 1” groot model + kap

• Rvs tusseNkLep

artikel maat

e1.001.09 1” 

e1.001.10 1¼”

e1.001.11 1½”

e1.001.12 2” 

• messiNG tusseNkLep

artikel maat

e1.001.03 ½” 

e1.001.04 ¾”

e1.001.05 1”

e1.001.06 1¼”

e1.001.07 1½”

• Los FLD / FLe / FLF FiLteReLemeNt

artikel omschrijving

e1.012.11 fld filterelement poly 100 micron

e1.012.012 fle filterelement poly 100 micron

e1.012.014 flf filterelement poly 100 micron

• c1.002. pvc tusseNkLep veeRBeLAst

artikel maat

c1.004.43 1” 2 x binnendraad

c1.004.44 1¼” 2 x binnendraad

c1.004.45 1½” 2 x binnendraad



Je kunt ook je eigen verdeelset 

samenstellen!!
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• AANsLuitset zoNDeR ciRcuLAtie systeem

artikel omschrijving

F1.003.07 standaard

F1.003.04 standaard met tussenklep

• veRDeeLset wAteRvAt hoGeR DAN tuiN

artikel omschrijving

F1.002.02 inclusief luchtsnuffer

• veRDeeLset wAteRvAt LAGeR DAN tuiN

artikel omschrijving

F1.001.06 standaard

F1.001.02 standaard met tussenklep

• pvc eN pe koGeLkRAAN met FiLteR

artikel omschrijving

F1.004.02 2 uitgangen

F1.004.03 3 uitgangen

F1.004.04 4 uitgangen

Meervoudige aansluitsets met meer dan een filter.
groot en schoon Fld filter heeft doorlaatcapaciteit van 2000 lpu 
(max). 

F1.006.01 • veRDeeLset GeGALvANiseeRD stAAL

artikel omschrijving

F1.006.02 1 kraan 1” 

F1.006.03 2 kranen 1”

F1.006.04 3 kranen 1” 

F1.006.05 4 kranen 1” 

F1.006.06 5 kranen 1”

F1.006.07 6 kranen 1”

een verdeelset met stalen kranen is sterker dan een van pVc. de 
vulopening kan ook worden gebruikt om handmatig mee te sproeien.

verdeelsets



4 mm heeft een

groen handvat!
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capillair systeem

e1.003.01 • sLANG 0,8 x 3,2 mm (2 LiteR)

omschrijving verpakking

capillair slang 1 meter bundels 500 stuks

10 bundels = 5000 stuks

Waterafgifte bij een lengte van 1 meter: ca. 1,85 lpu bij een druk van 0,5 AtM

e1.003.02 • sLANG 1 x 3,2 mm (4 LiteR)

omschrijving verpakking

capillair slang 1 meter bundels 500 stuks

10 bundels = 5000 stuks

Waterafgifte bij een lengte van 1 meter: ca. 3,70 lpu bij een druk van 0,5 AtM

e1.003.04 • sLANG 0,8 x 3,2 mm (2 LiteR)

omschrijving verpakking

capillair slang 1,20 meter bundels 500 stuks

10 bundels = 5000 stuks

Waterafgifte bij een lengte van 1 meter: ca. 1,85 lpu bij een druk van 0,5 AtM

e1.003.03 • sLANG 1 x 3,2 mm (4 LiteR)

omschrijving verpakking

capillair slang 1,20 meter bundels 500 stuks

10 bundels = 5000 stuks

Waterafgifte bij een lengte van 1 meter: ca. 3,70 lpu bij een druk van 0,5 AtM

e1.003.08 • cApiLLAiR stekeR Recht

omschrijving

800 stuks per doos

3200 stuks per doos

800 stuks per doos (blauw)

e1.003.06 • cApiLLAiR opeN t stekeR

omschrijving

200 stuks per zak

4000 stuks per doos

Vergelijkbaar met Be

e1.003.05 • cApiLLAiR opeN stekeR 45°

omschrijving

250 stuks per zak

2500 stuks per doos

Het capillair systeem bestaat uit een dunne weerstandslang en een steker. De hoeveelheid water 
uit de slang is afhankelijk van het type slang (2 Lpu of 4 Lpu), de waterdruk en de slanglengte.
Voordelen: voordelig open systeem, geeft bij meer druk meer water.
Nadelen: het open systeem zorgt ervoor dat het water doorloopt of juist terugloopt.
In de leiding kan lucht komen. Bij drukverschil geeft het systeem vóór meer water dan achter.
Het systeem is verstoppingsgevoelig. Het is niet geschikt voor dikkere (aarde)voedingen.
Bij een capillaire slang een ponsprikker of ponstang van 2,5 / 2,7 mm gebruiken.
Een filter met een doorlaat van Mesh 155, Mu100, 0,1 mm gebruiken. 

belangrijke

infobelangrijke

info

• poNsAppARAAt

artikel maat

e1.017.05 2,5 mm

e1.017.06 3 mm

e1.017.07 4 mm

e1.017.08 5 mm

• quick cut

artikel maat

e1.017.09 3 mm

e1.017.10 4 mm

cApillAir cApillAir cApillAir



Professional zwart

of Easy ook mogelijk!!
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topspin & octopus

e1.005.09 • topspiN Losse kop

omschrijving verpakking

12 uitgangen van 2,27 lpu afhankelijk van de zak 25 stuks

druk doos 100 stuks

e1.005.07 • topspiN compLete set

omschrijving verpakking

topspin + tstuk + 12 slangen 1 meter + steker 10 stuks

50 stuks

100 stuks 

e1.009.05 • octopus

omschrijving verpakking

8 liter drukventiel, 8 slangen met labyrintsteker gemonteerd 10 bundels 25 stuks

openingsdruk 0,2 bar / 2 mwk 100 bundels 25 stuks

topspin bestaat uit 12 afzonderlijke drukcompenserende ventielen zonder terugslagklep, die op een t-stuk gemonteerd kunnen worden.
 topspin heeft alle voor- en nadelen van een los ventiel. topspin heeft daarnaast verschillende extra voordelen: 
 

• complete montage in één huis
• geen gaatjes ponsen

• geen gereedschap nodig
• geen kans op lekkage

• extra filter bij de drukventielen
• Ventielen in het huis zijn te vervangen en afzonderlijk af te sluiten

• na demontage is topspin nog te gebruiken
• Montage op alle soorten slangen en buizen is mogelijk.



Voorbeeld waterspin

4 x 1 meter
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e1.006.02 • AquAkiNG wAteRspiN opeN stekeR 45°

voordelen nadelen

open steker geen tegendruk

kan niet verstoppen moeten op gelijke hoogte staan

e1.006.04 • AquAkiNG wAteRspiN Rechte LAByRiNt stekeR

voordelen nadelen

Heeft 1 meter weerstand kunnen verstopt raken

stekers hoeven niet op gelijke hoogte

e1.006.03 • AquAkiNG wAteRspiN 90° LAByRiNt stekeR

voordelen nadelen

Heeft 1 meter weerstand kunnen verstopt raken

stekers hoeven niet op gelijke hoogte

• Dcs DRuk veNtieL

artikel omschrijving

e1.010.03 2 l blauw / zwart

e1.010.04 3 l bruin / zwart

e1.010.05 4 l groen / zwart

e1.010.06 8 l rood / zwart

• cNL DRuk veNtieL

artikel omschrijving

e1.010.01 4 l zwart / bruin

e1.010.02 8 l groen / bruin

e1.004.05 • cNL stekeR 45°

verpakking

zak 100 stuks

doos 3000 stuks

e1.004.06 • koRFstekeR BLAuw

verpakking

zak 200 stuks 

doos 3000 stuks

e1.004.01 • cNL sLANG

maat verpakking

1 meter bundel 200 stuks

10 bundels = 2000 stuks

waterspinnen, cnl & dcs

cnl slAng cnl slAng



aarde sproeiers

t.b.v. Ray  Jet

4 - 6 mm
3 - 5 mm
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e1.004.04 • cNL sLANG 

maat

200 meter rol

e1.009.06 • pot spLitteR AARDespRoeieR GeeL

artikel omschrijving

e1.009.06 Aquaking waterspin & pot splitter

e1.009.04 losse splitter

• Waterafgifte bij 1,0 bar - 4 x 12 Lpu • Waterafgifte bij 2,0 
bar - 4 x 17 lpu
Vier aardesproeiers aan een waterspin. sproeihoek 130° bij 
ø40 cm

e1.009.07 • shRuBBLeR

omschrijving verpakking

verstelbare aardesproeier 10 zakjes 25 stuks

25 lpu afhankelijk van de druk doos 1000 stuks

e1.002.03 • RAy jet spRoeipeN

omschrijving

0,8 18 lpu 80 cm

1,0 21 lpu 110 cm

1,5 25 lpu 140 cm

2,0 30 lpu 160 cm

• RAy jet spRoeipeN set

set

e1.002.03 ray Jet sproeipen +

e1.002.02 cobra slang met knietje

e1.011.01 • coBRA veRBiNDiNGstuitje

omschrijving verpakking

3 - 5 mm zak 500 stuks

doos 10000 stuks

e1.011.02 • cNL veRBiNDiNGstuitje

omschrijving verpakking

4 - 6 mm zak 500 stuks

doos 10000 stuks

e1.002.02 • coBRA sLANG met kNietje

omschrijving

1 meter bundel 250 stuks

1 meter 10 bundels = 2500 stuks

coBrA slAngcoBrA slAng



coBrA open stekker
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e1.009.08 • pRevopeN BLAuw

omschrijving

zak 100 stuks

e1.007.02 • sAtuRNus sLANG coBRAsLANG

omschrijving

200 m rol

• wooDpeckeR DRukveNtieL

artikel type

e1.010.10 2 lpu

e1.010.11 4 lpu

e1.010.12 8 lpu

doos 9500 stuks op aanvraag

• sAtuRNus compLete set

artikel type

e1.008.02 2 lpu bruin

e1.008.03 4 lpu zwart

doos 10000 stuks op aanvraag

drukventiel + slang 1 meter + steker gemonteerd

• sAtuRNus veNtieL

artikel type

e1.008.04 2 lpu bruin

e1.008.05 4 lpu zwart

e1.008.06 8 lpu groen

• kAmeLeoN DRukveNtieL

artikel type

e1.010.08 4 lpu

e1.010.07 2 lpu

doos 13000 stuks op aanvraag € 0,24 p/st

e1.007.03 • opeN stekeR 45°

omschrijving

zak 500 stuks

doos 2500 stuks

Bij een Saturnus drukventiel een ponsprikker of 
ponstang van 2,5 / 2,7 mm gebruiken.
Een filter met een doorlaat van Mesh 155, Mu100, 
gebruiken. 

saturnus & woodpecker

e1.007.01 • coBRA sLANG

maat verpakking

1 meter bundel 250 stuks

10 bundels = 2500 stuks

belangrijke

infobelangrijke

info



D1.015 AquaKing WQ11BS met vlotter
of
D1.016 AquaKing QDX-1100BS zonder 
vlotter

Geboord om de 50 cm!
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aardesproeisysteem borders & bakken

c1.007 • pvc Buis BLiND

omschrijving

2,5 meter

c1.008 • pvc Buis GeBooRD

omschrijving

2,5 meter met WW 3/8”draad

om de 50 cm een gat

c1.003.3 • kAspeNspRoeieR t-Dop 360°

omschrijving

93 lpu bij 2,0 bar grijs/zwart 250 stuks

c1.003.2 • kAspeNspRoeieR 360°

omschrijving

222 lpu bij 2,0 bar zwart/wit 100 stuks

c1.003.1 • kAspeNspRoeieR 180°

omschrijving

145 lpu bij 2,0 bar zwart 500 stuks

c1.003.4 • kAspeNspRoeieR t-Dop 180°

omschrijving

93 lpu bij 2,0 bar rood/bruin 250 stuks
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• DeeNse BoDems

omschrijving

9002 • 1060 x 330 mm

9003 • 1060 x 630 mm

9001 • 1020 x 1060 mm

9006 • 2020 x 330 mm*

9007 • 2020 x 630 mm*

9005 • 2020 x 1200 mm*

9004 • 2020 x 1060 mm

9008 • 1260 x 555 mm* **

* Beperkt op voorraad ** cc container

Volle palletprijs bij 100 stuks

9004 • 2020 x 1060 mm

9001 • 1020 x 1060 mm

9011 • pe zeeFje 1” Buit

omschrijving

pe zeefje x 25 stuks

c1.009.G32.01 • eRA pvc t-stuk

omschrijving

32 x 1” binnendraad x 25

9010 • AFDekpLAAtje

omschrijving

rechthoekige afdekplaat voor deense bodem

• pe tANkAANsLuitiNG

artikel omschrijving

9015 ½” x 25 stuks

9009 1” x 25 stuks

9022 1” 10 cm lang 

c1.009.e32.01 • eRA pvc kNie 

omschrijving

32 x 1” binnendraad x 25

deense bodem

13006 • AquAkiNG ms seALeR

omschrijving

spuitkoker reperatiekit x 1

• c1.009.t32 eRA schRoeFBus

maat

32 x 1” mm x 25



zonder vlotterIngebouwde 

vlotter!
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aquaking dompelpompen

D1.012 • AquAkiNG q55051

capaciteit Druk watt

8500 lpu 7,5 mwk 550 w

D1.011 • AquAkiNG q5503

capaciteit Druk watt

11000 lpu 8,5 mwk 550 w

slang 25/30, buitendraad 1”

D1.008 • AquAkiNG q4003

capaciteit Druk watt

7000 lpu 8 mwk 400 w

slang 25/30, buitendraad 1”

D1.006 • AquAkiNG q2007

capaciteit Druk watt

3600 lpu 5 mwk 200 w

slang 20/25, buitendraad 1”

D1.007 • AquAkiNG q2503

capaciteit Druk watt

5000 lpu 6 mwk 250 w

slang 25/30, buitendraad 1”

D1.009 • AquAkiNG q50011

capaciteit Druk watt

10000 lpu 8,5 mwk 500 w

Vlakzuiger!
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aquaking dompelpompen

D1.019 • AquAkiNG q1000v2

capaciteit druk watt

20,000 lpu 9 mwk 1000 w

D1.013 • AquAkiNG q800103

capaciteit druk watt

5500 lpu 30 mwk 800 w

slang 20/25, 3 waaiers, binnendraad 1”

D1.015 • AquAkiNG wq11Bs met vLotteR (Rvs)

capaciteit druk watt

22000 lpu 16 mwk 1100 w

10 meter kabel met stekker, afdichting d.m.v. dubbel, mech-seal, volledig rVs,
aansluiting 1½”, Wq geschikt voor vuilwater tot 3cm

D1.016 • AquAkiNG qDx-1100Bs zoNDeR vLotteR

capaciteit druk watt

22000 lpu 16 mwk 1100 w

10 meter kabel met stekker, afdichting d.m.v. dubbel, mech-seal, volledig rVs,
aansluiting 1½”, qdX geschikt voor schoonwater

D1.003 • AquAkiNG q110056m

capaciteit druk watt

16500 lpu 9,5 mwk 1000 w

D1.018 • AquAkiNG q550102 met vLotteR
D1.021 • AquAkiNG q550102 zoNDeR vLotteR

capaciteit druk watt

5500 lpu 20 mwk 550 w



Voor alle
maten & prijzen,

check onze website
www.aquaking.nl

For all
sizes & pricing

check the website
www.aquaking.nl

T.b.v. JGP 8004!

T.b.v. JGP 8004!

Geschikt als 

spoelpomp voor 

een trommel 

filter

Met

aan / uit

knop

Met

aan / uit

knop
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aquaking jet pompen

D1.002 • AquAkiNG jGp 8004

capaciteit druk watt

3200 lpu 40 mwk 800 w

D1.001 • AquAkiNG jGp 10002 iNox

capaciteit druk watt

3500 lpu 40 mwk 1000 w

D1.010 • AquAkiNG spp-370

capaciteit druk watt

8400 lpu 8 mwk 370 w

• pvc peRsset & pe koGeLkRAAN

artikel omschrijving

F1.008.01 standaard

F1.008.02 met luchtsnuffer

kunststof persset voor het makkelijk vullen van de kunstsof 
jetpomp

F1.007.01 • AquAkiNG zuiGsLANG

omschrijving

2,5 meters
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aquaking / pedrollo pompen

D1.004. • peDRoLLo jswm12m

capaciteit Druk watt

4800 lpu 46 mwk 900 w

uitgevoerd in brons / gietijzer 1” zuig x 1” pers

D1.004. • peDRoLLo jswm

type capaciteit Druk watt

JsWm/3cM 7200 lpu 50 mwk 1100 w

JsWm/3Bl 9600 lpu 46 mwk 1500 w

uitgevoerd in brons / gietijzer 1” zuig x 1” pers

F1.007.03 / 05 / 07 • zuiGset pRoFessioNAL

omschrijving lengte

1” slang met bronzen voetklep & armaturen 3 meter

1¼” slang met bronzen voetklep & armaturen 3 meter

1½” slang met bronzen voetklep & armaturen 3 meter

langere lengtes op aanvraag

F1.007.02 / 04 / 06 • zuiGset pRoFessioNAL

omschrijving lengte

1” slang met bronzen voetklep & armaturen 1,5 meter

1¼” slang met bronzen voetklep & armaturen 1,5 meter

1½” slang met bronzen voetklep & armaturen 1,5 meter

langere lengtes op aanvraag

D1.004. • peDRoLLo cpm

type capaciteit Druk watt

cpM 25-160B 12000 lpu 32 mwk 1100 w

cpM 25-160A 12000 lpu 39 mwk 1500 w

uitgevoerd in brons / gietijzer 1½” zuig x 1” pers



AquaKing Sprayer

1000 Watt vermogen

5 Liter capaciteit

Op aanvraag ook 24 stuks

verkrijgbaar met nog meer korting!

de Aquaking sprayer heeft naast een handvat ook een schouderbeugel. door hem op de rug te dragen heeft u minder last van het 
gewicht van de vloeistof en meer bewegingsvrijheid.
de flexibele slang zorgt er daarbij voor dat u gemakkelijker richting geeft aan de sproeistraal en ook de onderkant van het blad bereikt. 
de tank is eenvoudig te vullen.
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aquaking calamiteitkrat / sprayer

8017 • aquaking fogger

omschrijving aantal

elektrische fogger 5 l x 1 

x 4 

D1.020 • AquAkiNG q1000v2 compLete set

capaciteit Druk watt

20,000 lpu 9 mwk 1000 w

Aquaking brandweerslang 15 meter / 2”, slang verbinding 50 mm, 
slangklem 2”, krat 
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8008 • aquaking gieter

omschrijving

gieter 3 liter 
x 18 stuks per doos

8001 • aquaking sprayer 1 l

omschrijving

20 stuks in doos

1 pallet x 42 dozen

8002 • aquaking sprayer 2 l

omschrijving

15 stuks in doos

1 pallet x 24 dozen

8003 • aquaking sprayer 3 l

omschrijving

6 stuks in doos

1 pallet x 20 dozen

8004 • aquaking sprayer 5 l

omschrijving

6 stuks in doos

1 pallet x 16 dozen

8006 • aquaking sprayer 8 l

omschrijving

6 stuks in doos

1 pallet x 16 dozen

aquaking sprayers
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luchtpompen

• Aco compRessoR

artikel type capaciteit watt

J1.008 Aco 318 3600 lpu 30 w

J1.009 Aco 388d 4800 lpu 80 w

J1.006 Aco 009e 8700 lpu 120 w

J1.007 Aco 300A 14400 lpu 190 w

J1.010 Aco 500 16800 lpu 200 w

• Luchtpomp Aco

artikel type capaciteit uitlaat watt

J1.012 Aco 5501 78 lpu 1 2 w

J1.014 Aco 5503 258 lpu 2 6 w

J1.016 Aco 9620 840 lpu 6 12 w

J1.011 Aco 2206 60 lpu 4 4 w 

• tRANspARANte sLANG

artikel maat

6023 7 - 10 mm

6025 9 - 12 mm

6027 10 - 14 mm

6029 12 - 16 mm

6031 14 - 18 mm

6033 19 - 23 mm

• AquAkiNG LuchtsLANG 4-6 mm

artikel maat

6132 blauw rol 25 m

6053 blauw rol 50 m

J1.032

J1.033 J1.034 J1.035

• AquAkiNG Luchtpomp

artikel omschrijving watt voltage capaciteit size

J1.028 Ak² - 10 10 W Ac 230V 600 lpu 187 x 107 x 114 mm

J1.029 Ak² - 20 15 W Ac 230V 1200 lpu 224 x 139 x 144 mm

J1.030 Ak² - 30 25 W Ac 230V 1800 lpu 275 x 167 x 176 mm

J1.031 Ak² - 40 30 W Ac 230V 2400 lpu 275 x 167 x 176 mm

• AquAkiNG Luchtpomp set

artikel omschrijving watt voltage capaciteit size

J1.032 Ak² - 10 set 10 W Ac 230V 600 lpu 187 x 107 x 114 mm

J1.033 Ak² - 20 set 15 W Ac 230V 1200 lpu 224 x 139 x 144 mm

J1.034 Ak² - 30 set 25 W Ac 230V 1800 lpu 275 x 167 x 176 mm

J1.035 Ak² - 40 set 30 W Ac 230V 2400 lpu 275 x 167 x 176 mm

set inclusief luchtpomp, chroom lucht verdeler, klemmen, luchtstenen, luchtslang & 
verbinding stuk



*

** ***
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• epdm luchtschijf

artikel maat

15015 240 mm

15016 270 mm

15017 300 mm

15018 350 mm

gegalv. t-stuk ¾” voor luchtslang 9/12 mm

• Verchroomde Verdeelkraan

artikel omschrijving

F1.01 1 voudig

F1.04 4 voudig

F1.06 6 voudig

F1.10 10 voudig

F1.12 12 voudig

• aquaking luchtsteen bol

artikel maat

15007 blauw ø 30

15008 blauw ø 50

15009 grijs ø 50

• aquaking insteek stukken

artikel omschrijving

A6.050* insteek t-stuk 4 mm x 50 stuks

A6.051** insteekknie 4 mm x 50 stuks

A6.052*** insteekkraan 4 mm x 50 stuks

A6.053 insteek stop 4 mm

• luchtsteen cirkel

artikel maat

15012 cirkel 3”

15013 cirkel 4”

15014 cirkel 5”

• lucht Verdeelset

artikel omschrijving

F1.009.1 1 aansluiting

F1.009.2 2 aansluitingen

F1.009.3 3 aansluitingen

F1.001.4 4 aansluitingen

F1.001.5 5 aansluitingen

F1.001.6 6 aansluitingen

• luchtsteen buis

artikel maat

15019 30 x 130 mm

15020 40 x 210 mm

15021 50 x 150 mm

15022 50 x 300 mm

• luchtsteen plat

artikel maat

15001 80 x 15 mm

15002 100 x 15 mm

15003 120 x 15 mm

15004 150 x 18 mm

15005* 108 x 15 mm

15006* 200 x 15 mm

* met omranding

luchtstenen & sets
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A.039 • toeReNReGeLAAR

type watt

Fc-300 230V / 50Hz 20 - 300 w

041099 • ANARex pomp cLeANeR

omschrijving

Bio pomp cleaner 1 l

• AquAkiNG jkp BiG FLow pomp

artikel omschrijving voltage voltage size uitgang

A.122 Jkp² - 20000 110 W Ac 230/115V 164 x 164 x 543 mm 75 mm

A.123 Jkp² - 28000 170 W Ac 230/115V 164 x 164 x 543 mm 75 mm

A.124 Jkp² - 36000 200 W Ac 230/115V 196 x 221 x 702 mm 75 mm

vijverpompen

JKP² - 36000 ECOJKP² - 28000 ECOJKP² - 20000 ECO
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• AquAkiNG Ftp² eco

artikel omschrijving voltage watt qmax maat

A.113 Ftp² - 5000 Ac 230V 40W 5000 l/h 335 x 301 x 149 mm

A.114 Ftp² - 6500 Ac 230V 50W 6500 l/h 335 x 301 x 149 mm

A.115 Ftp² - 8000 Ac 230V 70W 8000 l/h 335 x 301 x 149 mm

A.116 Ftp² - 10000 Ac 230V 85W 10000 l/h 335 x 301 x 149 mm

A.117 Ftp² - 13000 Ac 230V 110W 13000 l/h 335 x 301 x 149 mm

A.118 Ftp² - 16000 Ac 230V 135W 15000 l/h 335 x 301 x 149 mm

A.119 Ftp² - 20000 Ac 230V 200W 20000 l/h 335 x 301 x 149 mm

vijverpomp

kenmerken:
• Modern en compact ontwerp
• Industriële kunststof behuizing
• Grote water capaciteit
• Hoge druk
• Hoge wrijving bestendige keramische as
• Energiebesparend
• Robuust en stil
• Makkelijk te installeren
• Makkelijk te gebruiken
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• aquaking egp² eco VijVerpomp

artikel type setting watt capaciteit druk

A.125 egp² 5000 3 40 W 5000 lpu 3,5 Mwk

2 25 W 3500 lpu 2,2 Mwk

1 16 W 2500 lpu 1,5 Mwk

A.126 egp² 7500 3 70 W 8000 lpu 4 Mwk

2 50 W 4800 lpu 3 Mwk

1 30 W 4000 lpu 2 Mwk

A.128 egp² 10000 3 85 W 10000 lpu 5 Mwk

2 60 W 5300 lpu 4,2 Mwk

1 40 W 4500 lpu 3 Mwk

A.129 egp² 13000 3 110 W 13000 lpu 5,5 Mwk

2 85 W 10000 lpu 4 Mwk

1 55 W 8000 lpu 2,5 Mwk

A.130 egp² 16000 3 135 W 15000 lpu 6 Mwk

2 100 W 12000 lpu 4,5 Mwk

1 66 W 10000 lpu 3,2 Mwk

A.131 egp² 20000 3 200 W 20000 lpu 7 Mwk

2 130 W 13000 lpu 5,3 Mwk

1 90 W 11000 lpu 4,2 mwk

vijverpompen

Stel het vermogen makkelijk zelf in,

of zet de EGP²-ECO op auto
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• AquAkiNG Rvs wAteRvAL

artikel omschrijving maat

14011 Aquaking Waterval 30 cm

14012 Aquaking Waterval 40 cm

14013 Aquaking Waterval 60 cm

14014 Aquaking Waterval 80 cm

14015 Aquaking Waterval 100 cm

14016 Aquaking Waterval 120 cm

Aquaking Waterval neW
Zeer mooie en moderne rVs waterval met een brede wateruitloop. deze design waterval kan eenvoudig worden ingebouwd in een houten of stenen 
wand (schanskorf) en is tevens uitermate geschikt voor de terugvoer van water vanuit een filter naar de vijver. in combinatie met de juiste vijverpomp 
levert de waterval een mooie, brede waterfilm die vrijwel geruisloos in de vijver of andere waterreservoir terug stroomt.

14016 14013 14011

aquaking waterval



Slang 20/25  gebruiken
Tule ½” 
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circulatiepompen & fonteinpomp

chiller

F.004 • AquAkiNG hx-1500

capaciteit Druk

300 lpu 0,7 mwk

F.013 • AquAkiNG hx-8200

capaciteit druk

2500 lpu 3,1 mwk

D1.023 • chiLLeR c-150

capaciteit maat

300-1200 lpu 380 x 250 x 440 mm

F.005 • AquAkiNG hx-2500

capaciteit Druk

1000 lpu 1,6 mwk

 • AquAkiNG hx-6510 hx-6520 hx-6530

artikel capaciteit

F.009 480 lpu

F.010 1000 lpu

F.011 1750 lpu

• AquAkiNG Bt-200B Bt-400B Bt-700B

artikel capaciteit

F.001 200 lpu

F.002 380 lpu

F.003 690 lpu

F.007 • AquAkiNG hx-4500

capaciteit Druk

2500 lpu 3,0 mwk

de c-150 is toepasselijk te gebruiken met zoet en zout water aquariuma van 50 tot 
350liter. ook kan de c-150 gebruikt worden voor andere omgevingen waar het water 
gekoeld moet worden.
Het water is snel gekoeld met het makkelijk te gebruiken control systeem. deze chiller 
schakelt zich automatisch uit bij eventuele kortsluiting of oververhitting.
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bf series box filters

• aquaking bio-filter  bf-25000

artikel type uv watt

A.091 BF-25000 18 W

• aquaking bio-filter bf-45000

artikel type uv watt

A.092 BF-45000 36 W
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filters

electronic
ballastelectronic
ballast

Ingebouwde UVC unit

• aquaking filterbox ubf eco

artikel watta capaciteit maat

A.074 18 w 90 l 56 x 38 44 cm

UBF 12000

UBF ECO sponzenset

• aquaking filterbox ubf eco

artikel maat

A.078 sponzenset uBF 12000

A.076 Aquaking ballast uBF 12000

A.080 quartsglas uBF 12000

A.082 complete uVc uBF 12000
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drum filters & uvc filters

• aquaking rVs² juVc 

artikel type maat watt

16073 rVs² JuVc-36 pl 516 x 544 x 144 mm 36 w

16074 rVs² JuVc-55 pl 636 x 544 x 144 mm 55 w

16075 rVs² JuVc-40 t-5 936 x 544 x 144 mm 40 w

16076 rVs² JuVc-75 t-5 936 x 544 x 144 mm 75 w

• aquaking pf² eco drukfilters

artikel omschrijving watt voltage qmax size

d.004 pF²-30 18 w Ac 230/115V 6000-10000 l 549 x 410 x 527 mm

d.005 pF²-60 24 w Ac 230/115V 8000-15000 l 549 x 410 x 631 mm
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• aquaking pond heater element

artikel type watt

A.060 Htr-2000 2000 w

A.061 Htr-3000 3000 w

• aquaking uVc filter cw

artikel type watt

16004 uVc-cW-18 18 W

16005 uVc-cW-36 36 W

16006 uVc-cW-55 55 W

skimmer, vijver verwarmer & uvc filter

• AquAkiNG sk² skimmeR

artikel omschrijving watt voltage capacity size

A.120 sk² - 30 43 W Ac 230V 3000 l/h ø 354 x 258 mm

A.121 sk² - 40 70 W Ac 230V 4200 l/h ø 407 x 296 mm



Compleet met lichtgevoelige sensor!
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quartsglazen & ballasten

• pl lampen aquaking uVc & rVs

artikel watt

16007 7 w

16008 11 w

16009 18 w

16064 24 w 

16010 36 w

16011 55 w

• quartsglas aquaking

artikel omschrijving

16038 cW18

16039 cW55

16040 cW36

16044* rVs36

16045* rVs55

* uitlopende producten - zolang de voorraad strekt

• aquaking ballast rVs

artikel omschrijving

16050 rVs-40

16051 rVs-75

uitlopende producten - zolang de voorraad strekt

• aquaking ballast cw - rVs

artikel omschrijving

16053 cW-18

16054 cW-36

16055 cW-55

16059* rVs-36

16060* rVs-55

* uitlopende producten - zolang de voorraad strekt

• quartsglas aquaking

artikel watt

16047 40 w

16046 75 w 

uitlopende producten - zolang de voorraad strekt

16023 • t-5 lamp

artikel watt

16022 40 w

16023 75 w

uitlopende producten - zolang de voorraad strekt



Compleet met lichtgevoelige sensor!

43

14001 • AquAkiNG poND LiGht LeD-120

type watt maat

pl6led 8,4 W 150 x 168 mm

grote led schijnwerper voor onder en boven water. Met een doorsnede van 150 mm 
en 120 leds geeft deze 8,4 watt lamp, inclusief 12 V/A trafo, een hoeveelheid licht 
vergelijkend met een 100 watt peer. compleet met lichtgevoelige sensor voor aan-  en 
uitschakeling.

• AquAkiNG poND LiGht LeD-60

artikel type watt maat

14002 pl5led 4,0 W 150 x 145 mm

14003 pl5led x 3 3 x 4,0 W 3 x 150 x 145 mm

kleiner model led schijnwerper met wit licht voor onder en boven water. compleet 
met lichtgevoelige sensor voor- aan en uitschakeling. ook verkrijgbaar in 3 stuks 
voordeelverpakking!

• AquAkiNG suBmeRsiBLe LeD-12-3 with seNsoR

artikel type watt maat

14007 led-03 4,5 W 57,4 x 70,3 x 53,4  mm

kleiner model led schijnwerper met wit licht voor onder en boven water. compleet met 
lichtgevoelige sensor voor- aan en uitschakeling.

14004 • Losse seNsoR LeD

omschrijving

sensor t.b.v. Aquaking led verlichting

vijver lampen

14007 led-12 x 3

14002 led-60

14001 led-120

14003 led-60 x 3LED
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vijver lampen

Compleet met lichtgevoelige sensor!

• AquAkiNG suBmeRsiBLe LeD 36 with seNsoR

artikel type watt maat

14006 led-201 2,5 W 96 x 120 x 86,7 mm

14008 led-203 3 x 2,5 W 3 x 96 x 120 x 86,7 mm

kleiner model led schijnwerper met wit licht voor onder en boven water. compleet met licht-
gevoelige sensor voor- aan en uitschakeling. ook verkrijgbaar in 3 stuks voordeelverpakking!

14006 led-36

14008 led-36 x 3

Compleet met lichtgevoelige sensor!

• AquAkiNG suBmeRsiBLe LeD 48 with seNsoR

artikel type watt maat

14009 led-301 3,0 W 111 x 139 x 102 mm

14010 led-303 3 x 3,0 W 3 x 111 x 139 x 102 mm

kleiner model led schijnwerper met wit licht voor onder en boven water. compleet met licht-
gevoelige sensor voor- aan en uitschakeling. ook verkrijgbaar in 3 stuks voordeelverpakking!

14009 led-48

14010 led-48 x 3

Compleet met lichtgevoelige sensor!
• AquAkiNG suBmeRsiBLe LeD-27-3 with seNsoR

artikel type watt maat

14005 led-103 2,0 W 81,6 x 98 x 72,4  mm

kleiner model led schijnwerper met wit licht voor onder en boven water. compleet met 
lichtgevoelige sensor voor- aan en uitschakeling.

14005 led-27 x 3
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• anarex bio logisch 4

artikel maat

010240 1 l

010241 2,5 l

010242 5 l

010243 10 l

Voorkomt en herstelt bacteriële infecties. Herstelt het 
evenwicht in vijver en filter. conditioneert en verbetert 
vijverwater. Herstelt wonden zonder littekens.

• anarex bio slib afbouw gel

artikel maat

011242 1 l

011243 5 l

Zuivert het water op een natuurlijke manier. creëert een 
biologische balans. reduceert giftige gassen. Voorkomt 
organisch vuil op de vijverbodem.

• anarex bio algenmiddel f

artikel maatv

010358 2,5 l

010359 5 l

speciaal voor draadalgen. ook geschikt voor alle andere 
algen. niet schadelijk voor vijverbewoners.

• anarex filterbacteriËN GeL

artikel maat

011240 1 l

011241 5 l

Zuivert het water op een natuurlijke manier. Zorgt voor biol-
ogische balans. Vermindert opstartproblemen van de vijver.

• anarex ph minus

artikel maat

010382 1 l

Verlaagt de pH waarde. Vermindert de hoeveelheid ammo-
niak in het water.

• anarex bio filter bubbles

artikel maat

012244 1 l

lost langzaam op

• anarex kh plus

artikel maat

012318 2,5 kg

• anarex pond repair

artikel maat

0103570 2,5 kg

010357 5 kg

Verhoogt de productie van micro-organismen. Vermindert 
schadelijke stoffen. stimuleert de eetlust van vissen. 
Verhoogt zuurstofgehalte en vermindert algengroei.

• anarex gh plus

artikel maat

012319 2,5 kg

past de hardheid van het water aan.

• anarex bio montmorilloniet

artikel maat

010302 2,5 kg

anarex vijverbehandeling



VOEDERKENMERKEN
PROFESSIONELE 
VOEDERS

VOEDINGSWIJZER VOOR GEBRUIK IN SIERVISVIJVERS
GROEI VORM KLEUR VERTEERBAARHEID IMMUUNSTIMULANT PREBIOTICA PROBIOTICA WATERTEMPERATUUR*

STAPLE EF • • • • • • • • • VANAF 12˚C

GROWER EF • • • • • • • • VANAF 15˚C

WHEAT GERM EF • • • • • • • • • • • • • • • • • VANAF 18˚C

HEALTH EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • VANAF 10˚C

GOLDFISH PREMIUM EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VANAF 15˚C

SPIRULINA PREMIUM EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VANAF 15˚C

KOI PREMIUM EF • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VANAF 15˚C
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nishikigoi-Ô koi voer

Shiro Utsuri KujakuShusui Ginrin Ochiba
Sigure

Tancho Showa GoshikiAsagi TanchoDoitsu Showa Doitsu Ochiba

Deze voedingswijzer is een weerspiegeling van het marktaanbod.
• Voer 2-4 maal per dag afhankelijk van de visgrootte en de watertemperatuur en niet meer dan de koi binnen 5 minuten kan opeten

• Verwijder niet opgegeten voer uit de vijver in het geval van overvoeding
• Bij watertemperaturen onder de 10°C dient de voederhoeveelheid te worden teruggebracht omdat dan de eetlust en de vertering in koi vertraagd zijn

• Koi niet voeren bij watertemperatuur beneden de 5°C

• Spirulina Premium niet leverbaar

g3.001 • food emmer & deksel

volume maat

3,3 l 220 x 189 x 115 mm

Afname vanaf minimaal 30 stuks

g3.004 • food emmer & deksel

volume maat

1,8 l 135 x 165 x 115 mm

Afname vanaf minimaal 30 stuks

g3.002 • food emmer & deksel

volume maat

5,7 l 220 x 193 x 192 mm

Afname vanaf minimaal 30 stuks

g3.003 • food emmer & deksel

volume maat

10,9 l 272 x 232 x 256  mm

Afname vanaf minimaal 30 stuks
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nishikigoi-Ô koi voer

• nishikigoi-Ô koi pRemium

artikel pellet maat

g1.002 3 mm 5 kg

g1.003 6 mm 5 kg

artikel pellet maat

g1.022 3 mm 15 kg

g1.017 6 mm 15 kg

samenstelling

vismeel, tarwe, tarwegluten, vismeelsap, ingedikt maiszetmeel, tarwekiemen, spirulina, krill meel, visolie, knoflookpoeder, 

gist

ruw eiwit: 51%, ruw vet: 10%, ruwe celstof: 0,9%, ruwe as: 11,9%, Fosfor: 1,6%,

calcium: 2,4%, natrium: 0,7%, Vitamine A: 28.000 ie/kg, Vitamine d3: 3.000 ie/kg,

Vitamine e: 250 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 500 mg/kg, e1 iJzer (ijzersulfaat-monohydraat) 94 mg/kg, e2 Jodium

(calciumjodaat, watervrij) 6,3 mg/kg, e4 koper (kopersulfaat-pentahydraat) 6,3 mg/kg, e5 Mangaan (mangaanoxide)

25 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 100 mg/kg, e324 ethoxyquin 100 mg/kg, e321 Butylhydroxytolueen

13 mg/kg, e161j Astaxanthine 10 mg/kg

professionele kwaliteit

koi preMiuM is hét professionele topvoeder voor koi. Voor dit voer zijn ingrediënten

geselecteerd die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Zo wordt het voer zeer aantrekkelijk voor uw vis, 

is de verteerbaarheid optimaal en wordt een constante kwaliteit gewaarborgd.

de uitgebalanceerde eiwit/vet verhouding zorgt voor maximale groei van uw koi, terwijl de mooie slanke 

vorm behouden blijft.

speciale ingrediënten

koi preMiuM bevat een range van speciale ingrediënten die ervoor moeten zorgen dat koi gezond en in 

top conditie blijven. dit is vooral van belang voor show koi die vaak zeer oud worden. tarwekiemen zijn 

toegevoegd omdat ze rijk aan vitamine e, essentiële vetzuren en

mineralen en zeer goed verteerbaar zijn. daarnaast bevat koi preMiuM b-glucanen uit

gistcelwanden die mogelijk de weerstand van vissen kunnen verhogen. een goede weerstand is van groot 

belang voor een goede gezondheid. tevens is dit voer verrijkt met een prebioticum, inuline. dit vormt een 

voedingsbron voor de positieve microfl ora van de darm.

de positieve bacteriën zijn essentieel voor een goede darmgezondheid en deze is van groot belang voor de 

algehele gezondheid van vissen. Verder zijn aan dit voer organische zuren

toegevoegd. de verzuring op darm niveau zou een gunstige invloed hebben op de vertering en een barrière 

opwerpen voor pathogene bacteriën.

kleurondersteuning

koi preMiuM bevat astaxanthine en spirulina. Astaxantine is een carotenoïde dat, net als het carotenoïde 

rijke spirulina, gebruikt wordt om de kleuren van koi te ondersteunen.

carotenoïden zorgen voor de kleuren in koi

• nishikigoi-Ô ALL seAsoN

artikel pellet maat

g1. 4-6 mm 5 kg

samenstelling

tarwe, sojascroot- ontdopte- getoast, vismeel, tarwekiemen, sojaconcentraat, pluimveemmeel, zonnebloemmeel,

tarwegluten, zonnebloemzaadscroot, lecithine, monocalciumfosfaat, algen, krill meel, gistderivaat, inuline

ruw eiwit: 34%, ruw vet: 6%, ruwe celstof: 2,9%, ruwe as: 7,7%, Fosfor: 1,11%,

calcium: 1,4%, natrium: 0,2%, Vitamine A: 17.500 ie/kg, Vitamine d3: 2.726 ie/kg,

Vitamine e: 200 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 290 mg/kg, e1 iJzer (ijzer {iii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 60 mg/kg,

3b202 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,0 mg/kg, e4 koper (koper {ii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 5,0 mg/kg,

e5 Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 20 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 81 mg/kg

e324 ethoxyquin 100 mg/kg, e321 Butylhydroxytolueen 17 mg/kg, e161j Astaxanthine 5 mg/kg

1m558i Bentoniet 1.000 mg/kg
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nishikigoi-Ô koi voer

• nishikigoi-Ô heALth

artikel pellet maat

g1.005 3 mm 5 kg

g1.016 6 mm 5kg

• nishikigoi-Ô stApLe

artikel pellet maat

g1.006 6 mm 5 kg

artikel pellet maat

g1.018 6 mm 15 kg

• nishikigoi-Ô GRoweR

artikel pellet maat

g1.007 3 mm 5 kg

g1.008 6 mm 5 kg

artikel pellet maat

g1.019 6 mm 15 kg

samenstelling

tarwe, vismeel, getoast ontdopte sojaschroot, tarwekiemen, tarwegluten, visolie, knoflookpoeder, gist

ruw eiwit: 26%, ruw vet: 4%, ruwe celstof: 3,5%, ruwe as: 8,1%, Fosfor: 1,14%,

calcium: 1,4%, natrium: 0,2%, Vitamine A: 24.900 ie/kg, Vitamine d3: 2.701 ie/kg,

Vitamine e: 410 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 1.010 mg/kg, e1 iJzer (ijzer {iii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 60 mg/kg,

3b202 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,0 mg/kg, e4 koper (koper {ii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 5,0 mg/kg,

e5 Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 20 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 40 mg/kg

1m558i Bentoniet 1.000 mg/kg

samenstelling

tarwe, sojaschroot- ontdopte- getoast, zonnebloemmeel, sojaconcentraat, tarwegluten, luzerne-eiwitconcentraat, monocalciumfosfaat, 

spirulina, gistderivaat, algen

ruw eiwit: 34%, ruw vet: 3%, ruwe celstof: 3%, ruwe as: 7,1%, Fosfor: 0,98%,

calcium: 0,9%, Vitamine A: 10.000 ie/kg, Vitamine d3: 2.992 ie/kg,

Vitamine e: 200 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 250 mg/kg, e1 iJzer (ijzer {iii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 60 mg/kg,

3b202 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,0 mg/kg, e4 koper (koper {ii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 5,0 mg/kg,

e5 Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 20 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 40 mg/kg

1m558i Bentoniet 1.000 mg/kg

samenstelling

tarwe, sojaconcentraat, vismeel, zonnebloemmeel, tarwegluten, raapolie, lecithine, algen, gistderivaat, monocalciumfosfaat

ruw eiwit: 44%, ruw vet: 11%, ruwe celstof: 2%, ruwe as: 7,1%, Fosfor: 0,95%,

calcium: 1,1%, natrium: 0,2%, Vitamine A: 10.000 ie/kg, Vitamine d3: 2.537 ie/kg,

Vitamine e: 200 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 250 mg/kg, e1 iJzer (ijzer {iii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 60 mg/kg,

3b202 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,0 mg/kg, e4 koper (koper {ii} chelaat van aminozuren, gehydrateerd) 5,0 mg/kg,

e5 Mangaan (mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) 20 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 40 mg/kg

1m558i Bentoniet 1.000 mg/kg
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nishikigoi-Ô koi voer

• nishikigoi-Ô GoLDFish pRemium

artikel pellet maat

g1.009 1,5 mm 5 kg

• nishikigoi-Ô koi BAsic

artikel pellet maat

g1.020 3 mm 15 kg

g1.021 6 mm 15 kg

samenstelling

tarwe, vismeel, tarwegluten, getoast ontdopte sojaschroot, visolie, paprika, krill meel, gist

ruw eiwit: 45%, ruw vet: 9%, ruwe celstof: 1,1%, ruwe as: 11,0%, Fosfor: 1,5%,

calcium: 2,2%, natrium: 0,4%, Vitamine A: 25.976 ie/kg, Vitamine d3: 1.202 ie/kg,

Vitamine e: 230 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 364 mg/kg, e1 iJzer (ijzersulfaat-monohydraat) 76 mg/kg,

e2 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,1 mg/kg, e4 koper (kopersulfaat-pentahydraat) 5,1 mg/kg,

e5 Mangaan (mangaanoxide) 20 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 81 mg/kg, e324 ethoxyquin 100 mg/kg,

e321 Butylhydroxytolueen 17 mg/kg, e161j Astaxanthine 5 mg/kg

samenstelling

tarwe, getoast ontdopte sojaschroot, pluimveemeel, zonnebloemzaadschroot, tarwegluten, verenmeel, vismeel, visolie

ruw eiwit: 30%, ruw vet: 3%, ruwe celstof: 3,5%, ruwe as: 5,7%, Fosfor: 0,9%,

calcium: 1,0%, natrium: 0,1%, Vitamine A: 10.000 ie/kg, Vitamine d3: 723 ie/kg,

Vitamine e: 200 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 150 mg/kg, e1 iJzer (ijzersulfaat-monohydraat) 75 mg/kg,

e2 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,0 mg/kg, e4 koper (kopersulfaat-pentahydraat) 5,0 mg/kg, 

e5 Mangaan (mangaanoxide) 20 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 80 mg/kg, e324 ethoxyquin 100 mg/kg,

e321 Butylhydroxytolueen 5mg/kg

• nishikigoi-Ô wheAt GeRm

artikel pellet maat

g1.004 3 mm 5 kg

g1.015 6 mm 5 kg

samenstelling

tarwe, vismeel, getoast ontdopte sojaschroot, tarwekiemen, tarwegluten, visolie, krill meel, gist

ruw eiwit: 37%, ruw vet: 6%, ruwe celstof: 1,9%, ruwe as: 9,6%, Fosfor: 1,3%,

calcium: 1,7%, natrium: 0,3%, Vitamine A: 25.023 ie/kg, Vitamine d3: 1.828 ie/kg,

Vitamine e: 220 mg/kg, Vitamine c: (stabiel) 343 mg/kg, e1 iJzer (ijzersulfaat-monohydraat) 82 mg/kg,

e2 Jodium (calciumjodaat, watervrij) 5,5mg/kg, e4 koper (kopersulfaat-pentahydraat) 5,5 mg/kg,

e5 Mangaan (mangaanoxide) 22 mg/kg, e6 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 88 mg/kg,

e324 ethoxyquin 100 mg/kg, e321 Butylhydroxytolueen 7 mg/kg
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jpd japan pet design

• jpd fuyufuji all weather

artikel pellet maat

g4.264850 M 2 kg

g4.741961 M 5 kg

g4.175547 M 10 kg

g4.549012* M 6 kg

*Zinkend koi voer 6kg verpakking

Zinkend koi voer is veel geconcentreerde en vzwaarder dan drijvend 
voer. Het is dan ook belangrijk om op te letten dat u niet teveel geeft. 
let er dan goed op dat het koivoer na
5 minuten op is.

• jpd fujiyama staple diet

artikel pellet maat

g4.912798 M 2 kg

g4.584374 M 5 kg

g4.638800 l 5 kg

g4.677939 M 10 kg

g4.588562 l 10 kg

Advies prijzen zijn inclusief btw

• jpd yamato color enhance

artikel pellet maat

g4.283008 M 2 kg

g4.860155 M 5 kg

g4.757918 l 5 kg

g4.129383 M 10 kg

g4.990387 l 10 kg

Advies prijzen zijn inclusief btw

samenstelling

Vismeel, tarwemeel, tarwe kiemen, ontvette sojabonen, maïs, biergist, natriumfosfaat, Astaxanthine, calendula extract, 

knoflookolie, hittebestendige, Vitamine c, vitaminen en mineralen

proteïne: Min. 34% ruw Vet: Min. 7% ruwe Vezels: Max. 3% As: Max. 10% Vocht: Max. 10%

Vitamines: A 23.000 iu/kg, d3 1000 iu/kg, e 200 mg/kg, c(stabiel) 300 mg/kg

samenstelling

Vismeel, tofu, Maïs, tarwemeel, rijst kaf, tarwe kaf, Vitaminen, Mineralen

ruw eiwit: Min. 35% ruw Vet: Min. 5% ruwe Vezels: Max. 3% As: Max. 10% Vocht: Max. 10%

Vitamines: A 10.000 iu/kg, d3 1000 iu/kg, e 200 mg/kg, c(stabiel) 150 mg/kg

samenstelling

Vismeel, inktvismeel, garnalen en krill meel, tarwebloem, maïs, sojaoliecake, sodiumfosfaat, vitaminen, mineralen en 

astaxantheïne

ruw eiwit: Min. 34% ruw Vet: Min. 7% ruwe Vezels: Max. 3% As: Max. 10% Vocht: Max. 10%

Vitamines: A 23.000 iu/kg, d3 1000 iu/kg, e 200 mg/kg, c(stabiel) 300 mg/kg



• jpd mud booster

artikel maat

g4.999996 2 kg

g4.999997 10 kg

Advies prijzen zijn inclusief btw
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jpd japan pet design

• jpd fujizakura health diet

artikel pellet maat

g4.217704 M 2 kg

g4.355676 M 5 kg

g4.777777 l 5 kg

g4.512453 M 10 kg

g4.576661 l 10 kg

Advies prijzen zijn inclusief btw

• jpd shori high growth

artikel pellet maat

g4.235878 M 2 kg

g4.569692 M 5 kg

g4.552819 l 5 kg

g4.883752 M 10 kg

g4.544238 l 10 kg

Advies prijzen zijn inclusief btw

samenstelling

Vismeel, tarwemeel, ontvette sojabonen, inktvismeel, maïszetmeel, natriumfosfaat, torula gist, Astaxanthine,

zeewierextract, vitaminen en mineralen

proteïne: Min. 37% ruw Vet: Min. 4% ruwe Vezels: Max. 3% As: Max. 10% Vocht: Max. 10%

Vitamines: A 25.000 iu/kg, d3 2800 iu/kg, e 200 mg/kg, c(stabiel) 300 mg/kg

samenstelling

Voorverteerd lt vismeel, inktvismeel, garnalen en krill meel, tarwebloem, maïs, sojaoliecake, sodiumfosfaat, knoflook,

pro en pre biotics, verhoogde vitaminen, mineralen en astaxantheïne

ruw eiwit: Min. 45% ruw Vet: Min. 8% ruwe Vezels: Max. 2,5% As: Max. 8,5%

Vitamines: A 25.000 iu/kg, d3 2800 iu/kg, e 200 mg/kg, c(stabiel) 300 mg/kg



Nat & Droog

opstelbaar

Nat

opstelbaar
Stel uw

vermogen variabel in met

de elektronische controller

Stel uw

vermogen variabel in met

de elektronische controller

www.aquaking.nl52

red label pompen

• red label amphibious naked pump

artikel type watt capaciteit druk ingang / uitgang

A.083 Anp-6500 4 - 38 watt 6500 lpu 3,8 mwk 1¼” - 50 mm

A.084 Anp-10000 4 - 78 watt 10000 lpu 4,5 mwk 1½” - 50 mm

A.085 Anp-13000 4 - 125 watt 13000 lpu 5,0 mwk 2” - 63 mm

A.086 Anp-20000 4 - 200 watt 19500 lpu 6,0 mwk 2” - 63 mm

A.132 Anp-25000 300 watt 25000 lpu

A.133 Anp-35000 500 watt 35000 lpu

Word verwacht 2017

• red label amphibious casing pump

artikel type watt capaciteit druk slang uitgang

A.087 Acp-6500 4 - 38 watt 6500 lpu 3,8 mwk slang 1 - 1¼ - 1½”

A.088 Acp-10000 4 - 78 watt 10000 lpu 4,5 mwk slang 1 - 1¼ - 1½”

A.089 Acp-13000 4 - 125 watt 13000 lpu 5,0 mwk slang 1 - 1¼ - 1½”

A.090 Acp-20000 4 - 200 watt 19500 lpu 6,0 mwk slang 1 - 1¼ - 1½”

A.134 Acp-25000 300 watt 25000 lpu

A.135 Acp-35000 500 watt 35000 lpu

Word verwacht 2017

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!



Inclusief 2 x

luchtsteen buizen

Inclusief 100 L

biocarriers! 955 m²/m³

Drum

Controller Maatwerk

ook mogelijk!

l2.000 Basic
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red label filters

• red label moVing bed filter

artikel type maat capaciteit inlaat uitgang

l2.005 20/25 950 x 650 x 785 mm 25m³ lpu 2 x 110 mm 2 x 110 mm

l2.006 30/35 950 x 700 x 830 mm 35m³ lpu 3 x 110 mm 3 x 110 mm

l2.007 50/55 950 x 850 x 935 mm 55 - 80m³ lpu 4 x 110 mm 4 x 110 mm

l2.008* 75/80 760 x 850 x 935 mm 55 - 80m³ lpu 4 x 110 mm 4 x 110 mm

* schakelfilter koppelbaar 

• red label drum filter

artikel type maat capaciteit motor inlaat uitgang

l2.000 25 Basic 850 x 500 x 500 mm 25m³ lpu 60 nm 2 x 110 mm 2 x 110 mm

l2.001 20/25 850 x 650 x 635 mm 25m³ lpu 60 nm 2 x 110 mm 2 x 110 mm

l2.002 30/35 820 x 700 x 685 mm 35m³ lpu 60 nm 3 x 110 mm 3 x 110 mm

l2.003 50/55 855 x 850 x 785 mm 55m³ lpu 60 nm 4 x 110 mm 4 x 110 mm

l2.004 75/80 1210 x 850 x 785 mm 80m³ lpu 60 nm 4 x 110 mm 4 x 110 mm

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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red label filters

• red label drum filter

artikel type maat capaciteit motor inlaat uitgang

l2.003 50/55 855 x 850 x 785 mm 55m³ lpu 60 nm 4 x 110 mm 4 x 110 mm Drum Filter

l2.007 50/55 950 x 850 x 935 mm 55m³ lpu 4 x 110 mm 4 x 110 mm Moving Bed Filter

l2.012 50/55 760 x 850 x 935 mm 55m³ lpu 4 x 110 mm 4 x 110 mm Connectable

l2.004 75/80 1210 x 850 x 785 mm 55-80m³ lpu 60 nm 4 x 110 mm 4 x 110 mm Drum Filter

l2.018 75/80 760 x 850 x 935 mm 55-80m³ lpu 4 x 110 mm 4 x 110 mm Moving Bed Filter

l2.008 75/80 760 x 850 x 935 mm 55-80m³ lpu 4 x 110 mm 4 x 110 mm Connectable

Besturingskast

sproeiers Binnenkant trommel

sproeipomp

2 x luchtsteen 100 l Biocarrier pipeconx

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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red label combi filters

Besturingskast

sproeiers Binnenkant trommel

sproeipomp

• red label drum filter

artikel type maat capaciteit motor inlaat uitgang

l2.009 20/25 1760 x 650 x 1010 mm 25m³ lpu 60 nm 2 x 110 mm 2 x 110 mm

l2.010 30/35 1760 x 700 x 1010 mm 35m³ lpu 60 nm 3 x 110 mm 3 x 110 mm

l2.011 50/55 1760 x 850 x 1010 mm 55m³ lpu 60 nm 4 x 110 mm 4 x 110 mm

l2.013 75/100 3300 x 850 x 1010 mm 75m³ lpu 60 nm 5 x 110 mm 4 x 110 mm

l2.014 100/200 3280 x 1570 x 1010 mm 180m³ lpu 60 nM 12 x 110 mm 8 x 110 mm

2 x luchtsteen 100 l Biocarrier pipeconx

l2.009

l2.010

l2.011

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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red label plug n’ play

• red label plug n’ play filter

artikel type maat capaciteit motor inlaat uitgang

l2.015 plug n’ play 2690 x 750 x 1010 mm 35.000 60/nm 3 x 110 mm 3 x 110 mm

Besturingskast

2 x luchtsteen

100 l Biocarrier

Vuil afloop drum filter Biocarrier kamer

uitloop pijpen drive motor

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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red label chamber filter

• red label 4 kamer filter

artikel type maat max. flow inlaat uitgang

l2.06.01 4 kamer filter 12000 156 x 52 x 65 cm 10.000 1 x 110 mm 1 x 110 mm

l2.06.02 4 kamer filter 25000 218 x 75 x 85 cm 25.000 2 x 110 mm 2 x 110 mm

• red label 3 kamer filter

artikel type maat max. flow inlaat uitgang

l2.05.01 3 kamer filter 9000 116 x 52 x 65 cm 6.500 1 x 110 mm 1 x 110 mm

l2.05.02 3 kamer filter 20000 166 x 75 x 85 cm 20.000 2 x 110 mm 2 x 110 mm

Borstels

Borstels

Filter matten

Filter matten

4 kamers

3 kamers

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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red label trickle tower

• red label trickle tower

artikel type maat max. flow inlaat uitgang

l2.08.01 trickle tower small Waterval 665 x 320 x 942 mm 10 - 15.000 1 x 2” inch waterval

l2.08.02 trickle tower small 63 mm 665 x 320 x 942 mm 10 - 15.000 1 x 1½” inch 2 x 63 mm

l2.09.01 trickle tower Big Waterval 1000 x 420 x 1200 mm 20.000 1 x 2” inch waterval

l2.09.02 trickle tower Big 110 mm 1000 x 420 x 1200 mm 20.000 1 x 2” inch 2 x 110 mm

Waterval uitlaat

Buizen uitlaatBinnenwerking

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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red label 25 basic

• red label combi 20/25 basic

artikel type maat capaciteit motor inlaat uitgang

l2.07.01 combi filter 20/25 1760 x 650 x 1010 mm 25m²/h 60/nm 2 x 110 mm 2 x 110 mm

sproeiers Binnenkant trommel Binnenkant trommel

100 l Biocarrier

luchtsteen

Basic Besturingskast

Alle afmetingen, prijzen en product details zijn onder voorbehoud!
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Surface area: > 500 m² / m³

H1.012 H1.013
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vijververzorging

h1.005 • AquAkiNG FiLtRAtioN BAG

maat

24 x 15 cm

• AquAkiNG BActeRiA house

artikel omschrijving

H1.002 40 x 170 mm doos x 20 stuks

H1.003 40 x 40 mm doos x 80 stuks

Aquaking stone Bacterial House is een filter van minerale steen en ailica. Het wordt 

bij hoge temperaturen gebakken. de open constructie maakt een snelle groei van 

grote bacteriënkolonies mogelijk die helpen bij het zuiveren en verbeteren van de 

waterkwaliteit.

Bacterial House laat mineralen en sporenelementen los aan het water die nodig zijn 

voor een goede gezondheid van organismen zoals vissen en planten. de bijzondere 

poreuze samenstelling maakt Bacterial House tot tien keer meer effectief dan een 

normaal filtermedium.

Het grote oppervlak zorgt ervoor dat er meer bacteriënkolonies groeien die nodig zijn 

voor de afbraak van nitraat en ammonia in biologische filtersystemeen.

Bacteria House is geschikt voor alle filtersystemen, maar vooral zeer geschikt voor 

systemen die een hoog efficiënt filtermedium vereisen. 

h1.012 • H1.013 • AquAkiNG BiocARRieR Bc-4

maat

H1.012 - 100 l Hel-X 17 mm

H1.013 - 100 l Hel-X 25 mm

h1.007 • AquAkiNG BiocARRieR Bc-19

maat

ø 25 x 12 mm - x 4 zakken per doos



epdm vijverfolie
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13004 • epdm VijVerfolie carlisle

omschrijving

per meter

bij stukken 200m² of meer

• soepel & lichtbestendig

• verwerkbaar van -20° tot +95°c

• rollengte 30,5 m

• dikte 1,14 mm

• gewicht 1.25 kg/m²

• garantie 20 jaar

   uit voorraad leverbaar in rollen in breedtes van

3,05 m - 4,57 m - 6,10 m - 7,62 m - 9,15 m - 12,2 m - 

15,25 m per strekende meter 

• pVc VijVerfolie

artikel omschrijving

13001 rol vijverfolie 2 m x 25 m

13002 rol vijverfolie 4 m x 25 m

13003 rol vijverfolie 6 m x 25 m

13016 rol vijverfolie 8 m x 25 m

• rollengte 25 m

• dikte 0,5 mm

• gewicht 600 gr/m

• garantie 10 jaar

   uit voorraad leverbaar in breedtes van 2 m - 4 m - 6 m

   alleen te koop per volle rol

15023 • yAmitsu BoDemDRAiN

omschrijving

bodemdrain 110 mm

13015 • AquAkiNG RepAiR

type omschrijving

type A 7,6 x 30 cm

type B 7,7 x 30 cm

13006 • AquAkiNG ms seALeR

omschrijving

spuitkoker reperatiekit x 1
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bakken & kuipen

• aquaking opVouwbaar waterVat

artikel maat

11038 40 d x 80 H (100 l)

11039 50 d x 90 H (160 l)

11040 60 d x 100 H (250 l)

11041 70 d x 100 H (380 l)

11042 80 d x 100 H (500 l)

11043 100 d x 100 H (750 l)

• vAtveRwARmiNG

artikel omschrijving

10007 He- 200 w

10008 He- 300 w

10009 He- 500 w

100 L

250 L

160 L

380 L 500 L 750 L



63

• aquaking rechthoekig waterVat groot

artikel maat

11044 94 l x 63 B x 41 H (160 l)

11045 94 l x 63 B x 57 H (220 l)

• aquaking rechthoekig waterVat klein

artikel maat

11002 69 l x 36 B x 30 H (65 l)

11003 72 l x 42 B x 30 H (90 l)

• aquaking Vierkante Vaten groen

artikel maat

11032 60 l x 60 B x 85 H (200 l)

11033 80 l x 60 B x 89 H (300 l)

• aquaking ton met deksel

artikel maat

11029 45 d x 44 H (50 l)

11031 45 d x 60 H (70 l)

11024 51 d x 65 H (100 l)

11025 51 d x 78 H (120 l)

bakken & kuipen

• aquaking rechthoekig waterVat 90 l

artikel maat

11004 72 x 42 x 30 cm



Kijk!
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slangen & slangklemmen

• poolhose zwart 25 m rollen

artikel maat gewicht

6055 20 mm 290 gr/m

6056 25 mm 310 gr/m

6057 32 mm 400 gr/m

6058 38 mm 530 gr/m

6059 40 mm 560 gr/m

6060 50 mm 810 gr/m

lichte, soepele slang met hard pVc spiraal in de 
kleur zwart. geschikt voor vijverpompen. Binnen - en 
buitenwand glad. 
temperatuurbereik van -10° tot +60°c. rollengte 25 m

• worm slangklemmen

artikel omschrijving

6064 10 x 16 (5/8”) x 50 stuks

6065 12 x 20 (½”) x 50 stuks

6066 14 x 27 (¾”) x 50 stuks

6067 17 x 32 (1”) x 50 stuks

6068 25 x 42 (1¼”) x 50 stuks

6070 38 x 58 (1¾”) x 50 stuks

6072 44 x 64 (2”) x 50 stuks

6069 28 x 48 1½” x 50 stuks

• grote slangklemmen

artikel omschrijving

6089 170 mm x 100 p/doos

6090 270 mm x 150 p/doos

6091 415 mm x 150 p/doos

6092 630 mm x 150 p/doos

• aquastar 25 m rollen

artikel omschrijving

6202 32 mm - 420 gr/m

6203 40 mm - 520 gr/m

6204 50 mm - 750 gr/m

6205 63 mm - 960 gr/m

lichte, soepele pVc slang met hard pVc spiraal in de 
kleur grijs. ter vervanging van pVc buizen. geschikt voor 
o.a. zwembaden en whirlpools.
Binnen- en buitenwand glad.
temperatuurbereik van -10° tot +60°c. rollengte 25 m

• aquaking flex 25 / 50 m rollen

artikel omschrijving

6001 12,5 mm ½” x 25 m

6004 20 mm ¾” x 25 m

6007 25 mm 1” x 25 m

6010 30 mm 1¼” x 25 m

6002 12,5 mm ½” x 50 m

6005 20 mm ¾” x 50 m

6008 25 mm 1” x 50 m

6011 30 mm 1¼” x 50 m

soepele, gele gewapende slang met een gebreide nylon 
inlage. rollengtes 25 & 50 meter.

• rVs slangklemmen

artikel omschrijving

6093 rVs 11 - 23 mm

6094 rVs 14 - 27 mm

6095 rVs 17 - 32 mm

6096 rVs 21 - 38 mm

6097 rVs 21 - 44 mm

6098 rVs 27 - 51 mm

6099 rVs 33 - 57 mm

6100 rVs 40 - 64 mm

• zware slangklemmen

artikel omschrijving

6075 17 x 19 mm

6076 20 x 22 mm

6077 23 x 25 mm

6078 26 x 28 mm

6079 26 x 28 mm

6080 32 x 35 mm

6081 36 x 39 mm

6082 40 x 43 mm

6083 44 x 47 mm

6084 48 x 51 mm

6085 52 x 55 mm

6086 56 x 59 mm

6087 60 x 63 mm

6088 64 x 67 mm
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• kunststof geka slangtule

artikel omschrijving

6103 ½” 13 mm

6104 ¾” 20 mm

6105 1” 25 mm

• messing geka tule

artikel omschrijving

6106 ½” - 13 mm

6107 ¾” - 20 mm

6108 1” - 25 mm

6109 1¼” - 32 mm

6158 1½” - 40 mm

• messing geka binnendraad

artikel omschrijving

6110 ½”

6111 ¾” 

6112 1” 

6113 1¼”

6130 1½”

• messing geka buitendraad

artikel omschrijving

6114 ½” 

6115 ¾”

6116 1”

6117 1¼”

6139 1½” 

6118 • messing geka blindkap

omschrijving

eindkap 

6119 • geka rubber

omschrijving

losse rubbers x 10 stuks

6101 • kunststof geka binnendraad

omschrijving

1” 

6102 • kunststof geka buitendraad

omschrijving

1” 

geka
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xcellent kunststof koppelingen

7002 • k-312 xcellent

omschrijving

moederkoppeling met 
terugslagklep voor ½” tuinslang
x 25 stuks per zak

7006 • k-612 xcellent

omschrijving

insteekkoppeling ½”
binnendraad
x 25 stuks per zak

7010 • k-9 xcellent

omschrijving

y-stuk insteekkoppeling
x 25 stuks per zak

7015 • 945-y xcellent

omschrijving

telescoop met broeskop
x 24 stuks per doos

7007 • k-634 xcellent

omschrijving

insteekkoppeling ¾”
binnendraad
x 25 stuks per zak

7011 • 841-7 xcellent

omschrijving

handspuit met 7
verschillende spuitbeelden

7014 • 948 xcellent

omschrijving

82 cm met broeskop
en knijper

• koperen gietstokken

artikel omschrijving

6120 15mm, 72 cm lang

6121 15mm, 100cm lang

6122 22mm, 72cm lang

6123 22mm, 100cm lang

7008 • k-610 xcellent

omschrijving

insteekkoppeling 1”
binnendraad
x 25 stuks per zak

• xcellent bonsaischaar

artikel omschrijving

7017 snoeischaar gebogen 460-A

7018 snoeischaar recht 460-B

7019 snoeischaar plat 460-c

7003 • k-412 xcellent

omschrijving

moederkoppeling voor ½” tuinslang
x 25 stuks per zak

 7004 • k-512 xcellent

omschrijving

mof ½” x ½” slang
x 25 stuks per zak

7005 • k-734 xcellent

omschrijving

insteekkoppelingen ¾”
x 25 stuks per zak

7009 • k-8 xcellent

omschrijving

mof 2 x insteekkoppelingen ¾” x 25 stuks 
per zak

B AC



98% doorstroming, aanhechting ± 500m²/m³
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• hAp memBRAANpomp

artikel type capaciteit watt

J1.023 HAp-80 4800 lpu 60 w

J1.020 HAp-100 6000 lpu 80 w

HAp-serie membraam luchtpompen leveren het meeste vermogen en 
het meeste lucht en hoogste druk.
Ze zijn identiek aan de V-serie, maar dan groter. capaciteit gemeten 
bij 0,6 meter tegendruk (waterdiepte)

• v seRie memBRAAN Luchtpomp

artikel type capaciteit watt

J1.024 V10 600 lpu 10 w

J1.026 V30 1800 lpu 25 w

V-serie membraam luchtpompen zijn herkenbaar aan de blauwe 
aluminium behuizing en grote capaciteit bij een stille, trillingsvrije 
loop. capaciteit gemeten bij 0 meter tegendruk (waterdiepte)

• Ak Luchtpomp AquAkiNG / DoNGyANG

artikel type capaciteit watt

J1.001 Ak-20 2100 lpu 20 w

J1.002 Ak-40 3300 lpu 37 w

J1.003 Ak-60 4200 lpu 55 w

Ak-serie professionele luchtpomp van zeer goede kwaliteit voor 
industriële en medische toepassingen. krachtige, olievrije pomp met 
een hoog rendement, geïntegreerd in een compacte, fraai gestileerde
behuizing. diameter uitlaat 17mm. capaciteit gemeten bij 1,2 meter 
tegendruk (waterdiepte)

uitlopende producten

h1.009 • AquAkiNG jApANse FiLteR mAt

maat

80 x 120 x 5,1 cm

• aquaking rond waterVat

artikel maat

11012* 80 d x 54 H (220 l)

11014* 90 d x 57 H (280 l)

11015* 90 d x 73 H (350 l)

11022** 140 d x 88 H (1000 l)

*kleur zwart  **kleuren wit en zwart 

• afVal container

artikel maat

19032 134 l x 77 B x 124 H (660 l)
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uitlopende producten

• inochi all season pro

artikel pellet maat

01423 Medium 5 kg

01424 Medium 10 kg

• inochi premium pro

artikel pellet maat

01523 Medium 5 kg

01524 Medium 10 kg

• inochi color pro

artikel pellet maat

01622 Medium 5 kg

01623 Medium 10 kg

• inochi mix

artikel pellet maat

01922 Medium 2,5 kg

01923 Medium 5 kg

samenstelling

Wit vismeel,tarwekiemen, tarwebloem, krillmeel, sojameel, biergist, melkpoeder, montmorilloniet klei, spirulina algen, look,  

vitaminemengsel, mineralenmix

ruwe proteïnen: 39% ruwe vetten: 5% ruwe vezels: 4% Vocht: 9% ruwe as: 9% calcium: 2% Fosfor: 0,7%

samenstelling

Wit vismeel,tarwekiemen, tarwebloem, krillmeel, sojameel, biergist, melkpoeder, montmorilloniet klei, spirulina algen, look,  

vitaminemengsel, mineralenmix

ruwe proteïnen: 42% ruwe vetten: 4% ruwe vezels: 3% Vocht: 9% ruwe as: 9% calcium: 2% Fosfor: 0,7%

samenstelling

Wit vismeel,tarwekiemen, tarwebloem, krillmeel, sojameel, biergist, melkpoeder, montmorilloniet klei, spirulina algen, look,  

vitaminemengsel, mineralenmix

ruwe proteïnen: 41% ruwe vetten: 4% ruwe vezels: 5% Vocht: 9% ruwe as: 9% calcium: 2% Fosfor: 0,7%

samenstelling

Wit vismeel,tarwekiemen, tarwebloem, krillmeel, sojameel, biergist, melkpoeder, montmorilloniet klei, spirulina algen, look,  

vitaminemengsel, mineralenmix

ruwe proteïnen: 41% ruwe vetten: 4% ruwe vezels: 5% Vocht: 9% ruwe as: 9% calcium: 2% Fosfor: 0,7%



Nat opstelbaar

Nat opstelbaar

Nat & Droog opstelbaar

Inclusief 2

koppelingen

50mm

Nat opstelbaar
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uitlopende producten

• aquaking jfp eco VijVerpomp

artikel type watt capaciteit druk

A.026 JFp-4600-eco 35 W 4600 lpu 2,6 Mwk

A.027 JFp-6500-eco 65 W 6500 lpu 3,5 Mwk

A.029 JFp-10000-eco 120 W 9500 lpu 4,5 Mwk

A.031 JFp-16000-eco 180 W 15500 lpu 5,5 Mwk

A.032 JFp-20000-eco 220 W 18500 lpu 6,0 Mwk

• aquaking egp eco VijVerpomp

artikel type watt capaciteit druk

A.006 egp-3200 eco 30 W 3200 lpu 2,5 Mwk

A.007 egp-4600 eco 35 W 4600 lpu 2,6 Mwk

A.010 egp-10000 eco 120 W 9500 lpu 4,5 Mwk

• aquaking ftp eco VijVerpomp

artikel type watt capaciteit druk

A.015 Ftp-4600 eco 35 W 4600 lpu 2,6 Mwk

A.017 Ftp-8500 eco 95 W 8200 lpu 4,2 Mwk

A.018 Ftp-10000 eco 120 W 9500 lpu 4,5 Mwk

A.019 Ftp-13000 eco 130 W 13000 lpu 5,0 Mwk

A.020 Ftp-16000 eco 180 W 15500 lpu 5,5 Mwk

A.021 Ftp-20000 eco 220 W 18500 lpu 6,0 Mwk

• aquaking jfp high pressure

artikel type watt capaciteit druk

A.040 JFp-15000 290 W 15000 lpu 6,0 Mwk

A.041 JFp-20000 420 W 20000 lpu 7,0 Mwk

A.042 JFp-25000 520 W 25000 lpu 8,0 Mwk

A.043 JFp-30000 660 W 30000 lpu 9,0 Mwk

• AquAkiNG FoNteiNpomp

artikel type capaciteit druk watt

A.022 spg-1000 1000 lpu 1,8 mwk 14 w

A.023 spg-2000 2000 lpu 2,5 mwk 35 w

A.024 spg-3000 3000 lpu 2,8 mwk 60 w

• AquAkiNG BiG FLow

artikel type capaciteit druk watt uitgang

A.002 Jkp-22000 22000 lpu 3,0 mwk 175 w 75 mm

A.003 Jkp-26000 26000 lpu 4,0 mwk 225 w 110 mm

A.004 Jkp-33000 33000 lpu 4,0 mwk 290 w 110 mm

A.005 Jkp-40000 40000 lpu 4,5 mwk 420 w 110 mm

• AquAkiNG skimmeR

artikel type capaciteit watt

A.048 sk-30 2500 lpu 45 w

• skimmeR spoNzeNset

artikel type aantal

A.053 sk-30 x 3

A.054 sk-40 x 3
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uitlopende producten

• pe oveRGANG BiNNeNDRAAD

artikel maat

A3.004 25 mm x ¾”

A3.006 25 mm x 1”

• pe oveRGANG BuiteNDRAAD

artikel maat

A3.005 25 mm x ¾”

A3.007 25 mm x 1”

A3.008 • pe sok

maat

25 mm

A3.002 • pe kNie 90°

maat

25 mm

A3.003 • pe kNie BiNNeNDRAAD

maat

25 mm x 1”

A3.009 • pe t-stuk

maat

25 mm

• pe t-stuk BiNNeNDRAAD

artikel maat

A3.010 25 mm x ¾”

A3.011 25 mm x 1” 

A4.001 • pe eiNDkAp

maat

25 mm

proFessionAl groen

proFessionAl groen

proFessionAl groen

proFessionAl groen

proFessionAl groen

proFessionAl groen

proFessionAl groen

proFessionAl groen

• aquaking pVc kogelkraan compact 

artikel maat

c1.004.12 20 mm

c1.004.13 25 mm

c1.004.14 32 mm

c1.004.15 40 mm

c1.004.16 50 mm

c1.004.17 63 mm

• aquaking pVc kogelkraan compact 

artikel maat

c1.004.06 ½”  binnendraad

c1.004.07 ¾” binnendraad

c1.004.08 1¼” binnendraad

c1.004.09 1½” binnendraad

c1.004.10 2” binnendraad

• aquaking pVc dubbele moer 

artikel maat

c1.004.19 20 mm

c1.004.20 25 mm

c1.004.21 32 mm

c1.004.22 40 mm
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uitlopende producten

• 2 delige schaarset 

omschrijving

schaarset met lederen grippen

19004 • takkenschaar 23”

omschrijving

takkenschaar

• hailea Vortex Vb

omschrijving

VB 390 - 480 l/min

VB 600 - 640 l/min

• Vlindermoer slangklem

artikel omschrijving

6061 10 - 20 mm ½”

6062 17 - 32 mm 1”

• aquaking stainless steel uVc

artikel type type

16015 uVc-rVs-40 40 W

• aquaking uVc pu serie

artikel omschrijving watt

16001 uVc-pu-18 18 W
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uitlopende producten

• aquaking fonteinset

artikel omschrijving

A.050 Ft-04 ½”

• aquaking fonteinset

artikel omschrijving

A.051 Ft-05 1”

e1.014.02 • messing Vlotter

omschrijving

Messing vlotterkraan 1” verstelbaar met pe vlotterbal 150 mm. 
gemonteerd x 4 stuks per doos

e1.014.03 • messing Vlotter

omschrijving

Messing vlotterkraan ½” gemonteerd x 12 stuks per doos

• aquaking sp classic line

artikel type watt capaciteit

A.045 sp-2000 F 35 W 2000 lpu

A.046 sp-4000 F 75 W 4000 lpu

• aquaking fcp pomp

artikel type druk capaciteit

g.002 Fcp-180 0,90 mwk 9000 lpu

g.003 Fcp-250 0,96 mwk 9000 lpu

g.004 Fcp-370 12,5 mwk 12900 lpu
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uitlopende producten

• sponzen & bacterioloog

artikel type aantal

A.055 pF-10 2 x

A.056 pF-30 3 x

A.057 pF-60 3 x

• aquaking uV lamp

artikel type watt aantal

16007 pF-10 7 w 1 x

16008 pF-30 11 w 1 x

16064 pF-60 24 w 1 x

• aquaking quartsglas & o-ring

artikel type

A.070 pF-10 glas

A.071 pF-30 glas

A.072 pF-60 glas

A.067 pF-10 o-ring

A.068 pF-30 o-ring

A.069 pF-60 o-ring

• aquaking ballast elektronisch

artikel omschrijving

A.064 elektronische ballast voor pF-10

A.065 elektronische ballast voor pF-30

A.066 elektronische ballast voor pF-60

electronic
ballastelectronic
ballast

• aquaking drukfilter uVc

artikel type watt maat

d.002 pF-30 eco 11 W 37 x 61 cm

d.003 pF-60 eco 24 W 41 x 70 cm

PF 60PF 30
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