
Kristalhelder vijverwater
Het Cross-Flow Biofill filter met UV-C 
Unit van 9 Watt is universeel inzet-
baar voor vijvers tot 10.000 liter water.
Het wordt geleverd met Japanse mat-
ten, filtersubstraat en actieve filterkool.

Het Filter Net houdt het fil-
termateriaal bijeen en voor-
komt   dat   het   wegspoelt.

Meer informatie of inspiratie . . . 

T!P

Cross-Flow Biofill
  compact en compleet
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laat uw vijver leven

FILTER + UV-C
van 235.- voor
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Kristalhelder vijverwater
Het Cross-Flow Biofill filter met UV-C 
Unit van 9 Watt is universeel inzet-
baar voor vijvers tot 10.000 liter water.
Het wordt geleverd met Japanse mat-
ten, filtersubstraat en actieve filterkool.

Ook verkrijgbaar als complete set 
met High-Stream 4500 vijverpomp 
en filterslang. Volledig én voordelig!

Meer informatie of inspiratie . . . 

T!P

Cross-Flow Biofill
  compact en compleet

            www.velda.com            www.velda.com

velda
laat uw vijver leven

SETPRIJS
van 345.- voor

239.-



Ultieme filtratietechniek
Het Cross-Flow Swirl filter met UV-C 
Unit van 18 Watt is universeel inzet-
baar voor vijvers tot 10.000 liter water.
De roterende cilinders zijn gevuld met 
een nitraatverlagend filtermedium.
De uitneembare cassettes zijn gevuld 
met Japanse matten en actieve kool.

Het Filter Net houdt het fil-
termateriaal bijeen en voor-
komt   dat   het   wegspoelt.

Meer informatie of inspiratie . . . 
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Cross-Flow Swirl
met cassettes en cilinders

nieuw
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Ultieme filtratietechniek
Het Cross-Flow Swirl filter met UV-C 
Unit van 18 Watt is universeel inzet-
baar voor vijvers tot 10.000 liter water.
De roterende cilinders zijn gevuld met 
een nitraatverlagend filtermedium.
De uitneembare cassettes zijn gevuld 
met Japanse matten en actieve kool.

Ook verkrijgbaar als complete set 
met High-Stream 4500 vijverpomp 
en filterslang. Volledig én voordelig!

Meer informatie of inspiratie . . . 
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Cross-Flow Swirl
met cassettes en cilinders

SETPRIJS
van 495.- voor

369.-


