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Fedezze fel ön is a víz alatti 
világ számos csodáját, a színek
és formák lenyűgöző kavalkádját.

A Tetra AquaArt® formatervezési
díjas akváriumai a ház bármely
helységében jól mutatnak, legyen 
az konyha, háló vagy nappali.
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Tetra AquaArt® 
20/30/60l-es komplett
akvárium
A Tetra új, formatervezett akvárium szettjei.
Kiváló minőség, gazdag felszereltség,
attraktív csomagolás. Tartalmazzák az
akvárium működtetéséhez szükséges
technikai felszerelést és egyéb kiegészítőket
is. És mindez a kis űrtartalmú kategóriában
is, hogy lakása bármely helységének dísze
lehessen!
• Kiváló minőségű, torzításmentes síküveg.
• Díjnyertes formatervezésű akváriumtető

hosszú élettartamú fénycsővel.
• A tető nagyméretű nyílásainak

köszönhetően az akvárium bármely része
könnyen elérhető.

• Új fejlesztésű, hatékony szűrő a
kristálytiszta vízért.

• 3 év garancia a tetőre és a szivárgásra.

Név Méret Térfogat Világítás

AquaArt® akvárium 20 l 35x25x25 20 liter 11 W
AquaArt® akvárium 30 l 35x35x25 30 liter 11 W
AquaArt® akvárium 60 l 57x35x30 60 liter 15 W

Tetra AquaArt® 
20/30/60l-es akváriumhoz bútor
Stílusos és praktikus bútorok a Tetra AquaArt
akváriumokhoz. Könnyen összeszerelhető, stabil,
ugyanakkor divatos, bármely enteriőrbe jól illeszkedő
állványok. 
• Stabil kialakítás
• Nyílással a kábelek számára.
• Divatos antracit színben.

AquaArt® akvárium bútor 20/30 l
AquaArt® akvárium bútor 60 l

TIPP
Mindig megfelelő
stabilítású
akváriumbútort
használjon.
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Tetratec EasyCrystal® akváriumi belső szűrő
A legújabb fejlesztésű akváriumi belső szűrő. Kristálytiszta vizet
biztosít mechanikai (dupla rétegű szűrőszivacs), biológiai (szűrőhab
és szűrőgolyók) és kémiai (aktív szén) szűrés által. A szűrőbetétek
egyszerűen, a készülék kiemelése nélkül cserélhetők.
Az EasyCrystal FilterBox 300 esetében a készülékbe helyezhető
a fűtő is, mely azonban nem tartozék. A Tetratec HT50 fűtő
használata javasolt. 
• 2 év garancia.

Típus Akvárium méret Teljesítmény Fogyasztás

IN 300 plus 10-40l 150-300 l/h 5 W
IN 400 plus 30-60l 200-400 l/h 7 W
IN 600 plus 50-100 l 300-600 l/h 8 W
IN 800 plus 80-150 l 400-800 l/h 12 W
IN 1000 plus 150-200l 500-1000 l/h 14 W

Típus Akvárium méret Teljesítmény Fogyasztás

EasyCrystal Filter 250 15-40 l 250 l/h 3,5 W
EasyCrystal FilterBox 300 40-60 l 300 l/h 3,5 W

Tisztításkor mindig csak az
egyik szivacsot öblítsük ki, így
a másikban nem sérül a
hasznos baktériumok telepe

Tetratec IN Plus belső szűrők
Új generációs kompakt belső szűrő, szabályozható teljesítménnyel és levegőztető
funkcióval. A szűrőtartályok két kamrával rendelkeznek, így a szivacsokat felváltva
lehet tisztítani, megfelelő mennyiségű baktériumkolóniát hagyva a szűrőanyagban.
• Kompakt kialakítás.
• Szabályozható teljesítményű, elforgatható beömlőnyílás.
• Hatékony, szabályozható levegőztető.
• Egyszerű karbantartás.
• 2 év garancia.

1 A szűrőpárna hatékonyan
eltávolítja még a legkisebb
lebegő szennyeződéseket is

2 A szűrőszivacson a hasznos
baktériumok könnyen
megtelepednek

3 Kompakt, hatékony szivattyú 
– alacsony fogyasztás mellett
halk, megbízható működés

4 A tapadókoronggal a készülék
könnyen és egyszerűen
rögzíthető az akvárium oldalán

�

�

�

�

TIPP
Mindig nagyobb
teljesítményű
szűrőt használ-
jon. Túlszűrni
nem lehet a vizet,
viszont az elégte-
len teljesítmény
sok gondot okoz-
hat.
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A szűrőbetétekről
és alkatrészekről 
a www.fisch.hu 

weboldalon 
még több

információt 
talál

i

Tetratec EX külső szűrő
Új fejlesztésű, kitűnő ár-érték arányú külső szűrő 
10-1000 literes akváriumok számára. Tartalmazza a
szűrőanyagokat és a beszereléshez szükséges egyéb
kiegészítőket is. 
• Könnyen kezelhető.
• A légtelenítő gomb lehetővé teszi a készülék egyszerű

feltöltését.
• A csőadapternek és szűrőkosaraknak köszönhetően a

karbantartása egyszerű.
• 3 év garancia.

Típus Akvárium méret Teljesítmény Fogyasztás

EX 400 10-80 l 400 l/h 10 W
EX 600 60-120 l 600 l/h 10 W
EX 700 100-250 l 700 l/h 13 W
EX 1200 200-500 l 1200 l/h 21 W
EX 2400 400-1000 l 2400 l/h 60 W

Körbe forgatható
csapok

Légtelenítő
gomb

Biológiai
szűrőszivacs
– hatékonyan
eltávolítja a
közepes méretű
lebegő szennye-
ződéseket

Kerámiagyűrűk 
– eltávolítja a nagyméretű
lebegő szennyeződéseket

Bio szűrőgolyók 
– nagy felület a hasznos
baktériumok számára

Aktív szenes szűrőpárna 
– megköti a kémiai
szennyeződéseket

Finom szűrőpárna 
– eltávolítja a kisméretű
lebegő szennyeződéseket

Zárócsapok

TIPP
100 liternél nagyobb
akváriumban javasolt
külső és belső szűrő
egyidejű használata.
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Tetratec® Brillant szűrő
Légpumpához csatlakoztatható, egyszerű, hatékony
szűrő, magas minőségű, öregedésálló, nem toxikus
szűrőszivaccsal. Könnyen tisztítható, hatékony szűrést,
levegőztetést és vízkeringést biztosít. Kiválóan
alkalmazható nevelő és karantén akváriumokhoz.
Javasolt légpumpa: Tetratec APS100.

Típus Akvárium méret

Brillant szűrő 100 l-ig

Tetratec® TH 30 
külső öntapadós hőmérő
Folyadékkristályos hőmérő 20-30ºC és 20-35ºC
közötti mérési tartománnyal. Az akvárium külső
falára kell felragasztani.

Típus Mérési tartomány

TH 30 20-30°C
TH 35 20-35°C

TIPP
A jó minőségű, sokszor
tisztítható tisztítóanyagokkal
pénzt spórolhat és hozzájárul
környezetünk védelméhez.
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Tetratec® szűrőanyagok
Kiváló minőségű szűrőanyagok nem csak Tetratec®
szűrőkhöz. Használatukkal biztosítható a mechanikai,
biológiai és a kémiai szűrés.
• Kiváló minőségű, nem toxikus anyagokból.
• Hosszú élettartam.
• Újra felhasználhatók (kivéve az aktív szén).

Típus

BB 400/600/700/1200/2400 bio szűrőgolyók
CR 400/600/700/1200/2400 kerámiagyűrűk
CF 400/600/700/1200/2400 aktív szén szűrőanyag

Tetratec® HT fűtők
Automata, 19-31°C között
fél fokonként állítható
akváriumi vízmelegítők 10-
450 literes akváriumokhoz.
• Teljesen alámeríthető.
• 2 mm-es hő- és ütésálló

boroszilikát üveg burkolat.
• Kerámia ikerbetét az

egyenletes hőleadásért.
• Extra hosszú kábel (2,5

m).
• Kontroll lámpa.
• 2 év garancia.

Típus Akvárium méret Fogyasztás

HT 25 10-40 l 25 W
HT 50 25-60 l 50 W
HT 75 60-100 l 75 W
HT 100 100-150 l 100 W
HT 150 150-225 l 150 W
HT 200 225-300 l 200 W
HT 300 300-450 l 300 W

A szűrőbetétekről
és alkatrészekről 
a www.fisch.hu 

weboldalon 
még több

információt 
talál

i

TIPP
A beépített szabályzónak
köszönhetően nem lehet
túlfűteni az akváriumot.
Gondolni kell a lakásfűtés
esetleges kiesésére, ezért
lehetőség szerint mindig
egyel nagyobb teljesítmé-
nyű fűtőt érdemes válasz-
tani.
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Tetratec® APS légpumpák
Formatervezett, hatékony légpumpa-család 10-600
literes akváriumok számára. Kiemelkedően csendes
működésűek köszönhetően
a hangelnyelő belső
kialakításnak és a
rezgéselnyelő gumi
talpaknak. 
• 3 év garancia

Tetratec® AS porlasztókövek
Többféle méretű, finom porózus szerkezetű, alacsony
ellenállású porlasztókövek egyenletes buborékképzéssel.

AS 25 AS 30 AS 35 AS 40 AS 45

Tetratec® CV 4 
visszafolyásgátló szelep
A légpumpák védelmére szolgáló szelep, mely
lehetővé teszi a légpumpa elhelyezését az
akváriumban lévő víz szintje alatt is (nem az
akváriumban!), mert esetleges áramszünetkor
megakadályozza a víz visszafolyását a légpumpába. 
Ügyeljünk a helyes beszerelésre. 
• 3 év garancia

Típus Akvárium méret Teljesítmény Fogyasztás

APS 50 10-60 l 50 l/h 2,0 W
APS 100 50-100 l 100 l/h 2,5 W
APS 150 80-150 l 150 l/h 3,1 W
APS 300 120-300 l 300 l/h 4,5 W
APS 400 250-600 l 400 l/h 4,5 W

Hasznos akváriumi
kiegészítőkről 

a www.fisch.hu 
weboldalon 

még több
információt 

talál

i

• Hosszú élettartamú gumimembrán
• Zajelnyelő belső kiképzés 

– innovatív külső
• Rezgéscsillapító gumilábak

TIPP
Használjon CV 4
visszafolyásgátló
szelepet.
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Típus Akvárium méret

GC 30 20-60 l
GC 40 50-200 l
GC 50 50-400 l

Tetratec® iszaplopók
Akváriumi aljzattisztító, mely segítségével a kavicsok
közül a szennyeződések könnyen és egyszerűen
eltávolíthatóak teljes vízcsere nélkül. A beépített
szelepnek köszönhetően a vizet könnyen felveszi, a
rács megakadályozza a halak esetleges
felszippantását. A háromszög alakú kialakítás
lehetővé teszi a nehezen elérhető sarkok tisztítását is. 
• 2 év garancia

Tetratec® UV 400 szűrő
Az akvárium vizét hatékonyan sterilizáló, kompakt
kialakítású, energiatakarékos készülék, mely a külső
szűrőhöz csatlakoztatható. Segítségével a betegségek,
fertőzések, túlzott algásodás megelőzhetők, illetve
kezelhetők. 
Maximum 1000 l/h teljesítményű szivattyú használata
javasolt. 
• A benne található Philips UV cső 8000 h élettartamú
• 2 év garancia

TIPP
Mozgassa át az
aljzatot, hogy a
szemcsék közé
ülepedett szeny-
nyeződést is eltá-
volítsa.
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Tetratec® Akváriumi hálók
Műanyag bevonatú, erős nyél, mely ellenáll a
korróziónak és a sós víznek is. A
háló szakadásbiztos
anyagú.

Tetratec® Comfort-Hydrometer
Tengervíz sótartalmának és fajsúlyának mérésére. 
20-29 °C között mutat helyes eredményt. Könnyen
használható, tisztítható. 
A belső skála a fajsúlyt, a
külső a sótartalmat jelzi.

Méretek

8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm
S M L XL XXL

Tetratec® EasyWipes
Tisztítókendő édesvízi és
tengeri akváriumok üvegének,
a fűtő és a szűrő tisztításához.
Hatékonyan eltávolítja a
lerakódásokat (alga, vízkő).
Nem tartalmaz az élőlényekre
káros anyagokat, így akár a víz
alatt is használhatja.

Tetra DVD
Két hasznos, magyarul beszélő rövidfilm,
mely lépésről lépésre bemutatja az
akvárium berendezésének és gondozásának
lépéseit. Sok hasznos tanáccsal, ötlettel és
fortéllyal fűszerezve, hogy az akvarisztika
igazi élmény legyen.

TIPP
Használatával az
akvárium tisztí-
tása egyszerűbbé
válik.
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Tetra Plantastics Plus® – kiváló minőségű, a vízben élethű
kinézetű műnövények akváriumok és terráriumok
dekorációjához. Hét és három különböző méretben .

Méretek Nevek

1-es méret (11-15 cm) 1 Red Foxtail,
2 Ambulia, 
3 Red Ludwigia, 
4 Anacharis, 
5 Cabomba

2-es méret (20-25 cm)
3-as méret (28-33 cm)
4-es méret (35-38 cm)
5-ös méret (44-47 cm)

Műnövények

Méretek

kicsi
közepes

nagy

Amazonaszi kardfű

�

�
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Méretek 1-es méret (5 cm) 2-es méret (10 cm)
Nevek 1 Anacharis, 2 Ambulia, 3 Red Foxtail, 4 Cabomba

Előtéri műnövények
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