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„

Sekret naszego sukcesu to połączenie intensywnych
badań, opatentowanych produktów i najwyższej
jakości potwierdzonej certyfikatem IFS Foods międzynarodową normą określającą wymagania

„

wobec wszystkich producentów żywności,

potwierdzającą jakość i bezpieczeństwo produktów.
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ŚWIATOWY LIDER W AKWARYSTYCE

ŚWIATOWY LIDER
W AKWARYSTYCE
Dr Ulrich Baensch

Nasz założyciel dr n.przyr. Ulrich Baensch zapragnął spełnić
marzenie ludzi: marzenie o posiadaniu akwarium w domu.
Z tego pragnienia stworzył niezwykłą markę. Od ponad 70 lat
jego wizjonerskie myślenie jest drogowskazem do tworzenia
coraz to lepszych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
akwarystyki.
Produkty Tetra tworzone są przez ludzi, którzy jak sam
założyciel marki, nie idą na kompromis w sprawie jakości i są
prawdziwymi pasjonatami akwarystyki.
Każdy nowy produkt jest wyjątkową wizytówką niezwykłych
umiejętności naszych ekspertów ds. badań i rozwoju w Melle,
w Niemczech. Każdy ekspert kultywuje naszą bogatą tradycję
i uosabia naszą pasję do innowacji.
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TetraMin

GeneralTonic

AquaSafe

Tetra Rubin

Pond Sticks

EasyBalance

Pierwszy
przemysłowo
wytwarzany pokarm
w płatkach dla ryb
tropikalnych

Wprowadziliśmy
produkty lecznicze
na najczęstsze
choroby ryb
tropikalnych

Oryginalny preparat
do pielęgnacji wody,
uzdatniający wodę
wodociągową
w bezpieczną dla ryb

Pokarm dla ryb
z dodatkiem
karotenoidów, aby
uwydatnić piękno
naturalnych kolorów

Pływające pałeczki,
Opracowując środek
które pomagają
stabilizujący ważne
czerpać przyjemność
parametry wody
z obserwacji ryb
staliśmy się pionierem
podczas karmienia
w pielęgnacji wody

O
FIRMIE

NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNY
NA ŚWIECIE POKARM W PŁATKACH
W 1955 r. TetraMin, jako pierwszy przemysłowo produkowany
pokarm w płatkach, utorował drogę dla akwarystyki definiując
ją na nowo, jako hobby dostępne dla każdego. Od tego czasu
korzystamy ze światowego sukcesu pokarmu TetraMin,
tworząc nieustannie nowe rozwiązania.

DBAMY
Nieustannie dostarczamy produkty do pielęgnacji nad rybami,
które łączą w sobie łatwość użytkowania z wysoką jakością.
Dzięki nim, dbałość o akwarium i jego mieszkańców staje się
prostsza, a dzięki temu dostępna dla każdego.

SKŁADNIKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Każdy składnik jest starannie dobierany, aby zapewnić
bezkonkurencyjną
Wszystkie

nasze

jakość,

której

pokarmy

dla

od
ryb

nas

oczekujesz.

to

połączenie

doskonałych składników, najwyższych standardów produkcji
i naszej pasjii do akwarystyki.

2000

2000

2006

2014

2018

2019

TetraPRO

FreshDelica

SafeStart

Selection

Micro Granules

Pond FilterStart

Pokarm tworzony przy
użyciu rewolucyjnego,
delikatnego procesu
produkcji w niskiej
temperaturze

Pierwsza
żelowa karma,
która pozwoliła
hodowcom karmić
bardziej naturalnie
i urozmaiciła dietę ryb

Nasze rewolucyjne,
żywe bakterie
nitryfikujące
natychmiast tworzą
biologicznie aktywne
środowisko

Zawiera cztery różne
rodzaje pokarmu, dla
różnych gatunków
ryb, żyjących
w różnych strefach
akwarium

Opracowaliśmy
Nasz pierwszy
specjalny proces
produkt do pielęgnacji
produkcji,
oczek wodnych
pozwalający uzyskać z wysoce aktywnymi
niewiarygodnie małe bakteriami filtrującymi
granulki
i czyszczącymi osad
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AKWARYSTYKA
Akwarystyka może być fascynującym, ekscytującym i pasjonującym hobby. Do hodowli organizmów wodnych
z entuzjazmem podchodzą osoby w każdym wieku, a naszym celem jest utrzymać ten poziom entuzjazmu
i wciąż ukazywać nowe oblicza tej pasji. Proces ten zaczyna się już na etapie opracowywania produktów. Wszystko, co
produkujemy musi być proste, bezpieczne i szybkie w użyciu. Przykłady zasługujące na uwagę obejmują choćby środek Tetra
SafeStart, który można zastosować, aby doprowadzić do szybkiej aktywacji biologicznej akwarium oraz Tetra FilterActive
zapewniający błyskawiczną aktywność biologiczną filtra po czyszczeniu. Takie podejście sprawia, że przekonasz zarówno
nowych klientów, jak i doświadczonych akwarystów. Profesjonalna rozmowa i odpowiednia koncentracja na kluczowych
atutach sprzedawanych produktów to często wszystko, czego potrzeba, aby namówić klienta do powrotu do akwarystyki
jako hobby.

Z FIRMĄ TETRA AKWARYSTYKA NIE JEST
KOSZTOWNA
Zawsze sprzedawaj klientom akwarium w dokładnie takim
rozmiarze, jakie sobie życzą. Jest to decyzja, którą każdy
klient musi podjąć samodzielnie, gdyż tylko on sam wie jaki
zbiornik będzie najlepiej pasował do jego wnętrza. Tetra
oferuje akwaria w róznych rozmiarach i pojemnościach, dając
Klientom możliwość odnalezienia właściwego dla siebie
produktu. Wybierając kompletny zestaw, klient automatycznie
otrzymuje potrzebne wyposażenie, takie jak filtr czy grzałka
oraz szereg produktów do pielęgnacji i pokarm dla zwierząt.
Nadal będzie jednak potrzebował Twoich porad jeśli chodzi
o poprawne założenie akwarium i wybór optymalnego poziomu
zarybienia. To właśnie tutaj masz możliwość przekonać
klienta do korzyści płynących ze stosowania produktów
marki Tetra. Wyjaśnij na przykład, że z wielu powodów warto
wybierać pokarm najwyższej jakości, pomimo tego, że na
początku może to kosztować nieco więcej. Pokarm firmy Tetra
jest dla ryb lekkostrawny, a ponadto w pełni wykorzystują
one jego zalety, aby wzmocnić układ odpornościowy.

Przy okazji poziom rybich odchodów ograniczony jest do

stosując odpowiednie produkty. Na przykład Tetra EasyCrystal

minimum, dzięki czemu zanieczyszczenie wody jest znacznie

Filter gruntownie filtruje wodę w akwarium, a sam filtr można

mniejsze.

TetraPhyll

łatwo i szybko wyczyścić, wymieniając wkład. Zawarty

i TetraRubin prebiotyk, inulina, sprawia, że ryby zdrowo się

w nim środek zwalczający glony zapobiega rozwojowi glonów

rozwijają, a ich średnia długość życia zwiększa się. W efekcie

w akwarium. Przy regularnym stosowaniu Tetra EasyBalance

lepszej jakości wody hamowany jest również rozwój glonów.

pomaga

Nasza wskazówka: pokaż klientom swoją fachową wiedzę,

w akwarium, redukując w ten sposób liczbę koniecznych

oferując im pokarm i produkty do pielęgnacji jakości premium

wymian wody.

Zawarty

w

produktach

TetraMin,

marki Tetra. Zrób wrażenie, proponując szereg różnego
rodzaju pokarmów Tetra, np. Tetra Selection, zawierający
płatki, granulki, chrupki i wafle. Każdy klient znajdzie idealny
pokarm dla swoich ryb. W rezultacie zyskasz lojalną klientelę,
ponieważ pomoc konieczna po zakupie akwarium stworzy
najlepsze perspektywy dalszej sprzedaży dla Ciebie, a dla
klienta jest niezwykle istotna.

utrzymać

równowagę

biologiczną

wody

AKWARYSTYKA MOŻE BYĆ PROSTA
Pokaż klientom jak bezpieczne i łatwe jest badanie
wody w akwarium. Akwaryści mogą sprawdzić sześć
kluczowych parametrów wody w zaledwie sześćdziesiąt
sekund,

stosując

paski

testowe

Tetra

Test

6in1.

Zapewnij klientom obsługę na najwyższym możliwym

MAKSYMALNA RADOŚĆ I MINIMALNY
WYSIŁEK

poziomie. My natomiast z przyjemnością zaoferujemy

Twoje akwarium tętni życiem! Ryby, krewetki, ślimaki,

porady praktyczne pomocne w codziennych interakcjach

mikroorganizmy, rośliny – we własnych domach tworzymy

z klientami. Poza opisem produktów i ich cech zapewniamy

mały ekosystem, który zmienia się z czasem, zupełnie jak każde

również praktyczne wskazówki i przydatne podpowiedzi

naturalne siedlisko. Zapewnienie konsekwentnej pielęgnacji

dotyczące hodowli, karmienia i pielęgnacji wszystkich

akwarium na dłuższą metę owocuje stabilnymi warunkami

popularnych gatunków ryb, krabów, krewetek i gadów –

wodnymi i zdrowiem zwierząt. Jednak czas i wysiłek, jaki

wszystko to przedstawione w prostym formacie, z szeregiem

wkładamy w tę pielęgnację można ograniczyć do minimum,

diagramów, tabeli i krótkich informacji dodatkowych.

Ci najlepsze wsparcie w zakresie Twojej gamy usług.
Nasz nowy katalog produktów zawiera wszelkiego rodzaju
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POKARM TETRA

CZEGO MOŻEMY DOWIEDZIEĆ SIĘ Z ETYKIETY NA OPAKOWANIU?
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Podczas procesu produkcji artykuły spożywcze poddawane

i karmienia ryb w Niemczech oparte są na analizie żywności

są analizie metodą Weende, która obejmuje badanie niemal

metodą Weende. Zawartość wody w różnego rodzaju

wszystkich ich składników. Ta metoda analizy została

pokarmach może się wahać, zatem sucha masa zawsze

opracowana w 1860 roku przez Wilhelma Henneberga

brana jest pod uwagę na etapie pomiarów. Co jednak oznacza

i Friedricha Stohmanna w rolniczej stacji doświadczalnej

popiół surowy bądź błonnik surowy i w jaki sposób złożone są

w Weende, dzielnicy Getyngi. Szkolenia z zakresu odżywiania

białka surowe lub tłuszcze surowe?

SUBSTANCJE
ODŻYWCZE

PRZEZNACZENIE

BIAŁK A

Podstawowy budulec. Składają się z dużej liczby peptydów, które z kolei złożone są z aminokwasów,
których sekwencja określa funkcję białka. Ryby wykorzystują białka uzyskane z pokarmu nie tylko do zdrowego wzrostu,
ale również jako źródło energii do poruszania się.

TŁUSZCZE

Źródło energii. Wysokiej jakości tłuszcze zawierające dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych wykorzystywane są
w procesie produkcji pokarmu. Wspomagają one układ odpornościowy ryb oraz podnoszą poziom energii i sprzyjają innym
procesom przemiany materii.

WITAMINY

Funkcja metaboliczna. Witaminy kontrolują między innymi wykorzystanie węglowodanów, białek i minerałów, gwarantując,
że ulegną one rozpadowi i przemianie, pośrednio generując energię.

WĘGLOWODANY

Główne źródło energii. Zawarty w pokarmie dla ryb Tetra prebiotyk inulina wspomaga ich wzrost
i minimalizuje zanieczyszczenie wody.

BŁONNIK

Nie jest to bynajmniej pusty składnik! Błonnik składa się z węglowodanów, pochodzących głównie z surowców roślinnych.
W pokarmie dla ryb błonnik pokarmowy to nie to samo, co błonnik surowy.

MINERAŁY

Substancje odżywcze dla szkieletu i mięśni, regulatory działania enzymów. Substancje odżywcze obejmują fosfor, potas i wapń,
a przykładami regulatorów są jod, żelazo i miedź. Bardzo ważne jest, aby dawkowanie było odpowiednie, gdyż niedostateczne lub
nadmierne ilości mogą być szkodliwe dla organizmów ryb.

WSZYSTKOŻERNE (OMNIVORES)
Grupa ta obejmuje większość ryb ozdobnych. Najlepszymi
pokarmami dla ryb wszystkożernych są: płatki lub granulki
TetraMin oraz pokarmy z serii Tetra Pro.

ODPOWIEDNIA METODA KARMIENIA
Ryby powinny otrzymywać małe porcje pokarmu kilka razy
dziennie. Cała porcja powinna zostać zjedzona krótko po
podaniu. Nadmiar pokarmu powinien zostać usunięty na
przykład przez Odmulacz Tetra GC, gdyż nadmiar składników
odżywczych pogarsza jakość wody. Karmnik automatyczny
umożliwia dystrybuowanie za każdym razem jednakowych

POKARM TETRA

DOBÓR POKARMU

porcji pokarmu. Karmnik niezawodnie podaje pokarm rybom,

MIĘSOŻERNE (CARNIVORES)

gdy przebywasz z dala od domu lub jesteś na wakacjach. Ryba

Gatunki należące do tej grupy to zwolennicy pokarmu

techniczne, takie jak filtr czy grzałka muszą być sprawdzane.

pochodzenia zwierzęcego - od planktonu do innych ryb.

Karmiąc ryby ręcznie, właściciele akwarium mogą kontrolować

Odpowiedni będzie pokarm Tetra FreshDelica Bloodworms

ich stan zzdrowia, a ich obserwacja podczas karmienia daje

i Brine Shrimps.

dużą przyjemność.

nadal potrzebuje jednak codziennego nadzoru, a wyposażenie

ROŚLINOŻERNE (HERBIVORES)
W porównaniu z gatunkami wszystko- i mięsożernymi,
ryby roślinożerne charakteryzują się bardzo długim
przewodem pokarmowym i dlatego wymagają pokarmu
o wyższej zawartości włókna pokarmowego. Odpowiednie
będą produkty takie jak płatki lub granulki TetraPhyll lub
TetraProAlgae i Tetra Pleco Spirulina Wafers.

RYBY TO SMAKOSZE!
Dzięki tzw. chemoreceptorom ryby tropikalne rozróżniają
zarówno zapach jak i smak pokarmu. Zdolności te odgrywają
bardzo ważną rolę nie tylko podczas poszukiwania pokarmu,
ale także przy wyborze partnera i opiece nad potomstwem.
Zapach dociera do ryb poprzez nozdrza, a smak poprzez kubki
smakowe znajdujące sie na całym ciele, w szczególności
w okolicy otworu gębowego. Wszystkie pokarmy dla ryb
ozdobnych Tetra powstają w oparciu o badania uwzględniające
ich wpływ na wzrost ryb, ich odporność i zdolność
przyswajania poszczególnych składników. Ryby chętnie
zjadają pokarm, który jest nie tylko zdrowy i bogaty w witaminy,
ale przede wszystkim smaczny!

PRZYKŁAD PRODUKCJI POKARMU
W PŁATKACH
Produkując pokarm w płatkach, składniki są tak
rozdrobnione, że powstaje lepka masa. Następnie
nakładana jest ona na rolki i suszona, tworząc cienką
powłokę, którą następnie się sieka. Skład i rozmiar
płatków może się różnić w zależności od grup ryb, dla
których są dedykowane. Na przykład TetraMin Flakes
to pokarmy podstawowe dla wszystkich ryb ozdobnych,
natomiast TetraRubin wzmacnia ich naturalne
ubarwienie.
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POKARMY W PŁATKACH

POKARMY GRANULOWANE

Pokarmy w płatkach są idealne dla ryb żyjących we

Dzięki porowatej strukturze, granulki Tetra szybko namakają

wszystkich strefach akwarium, gdyż mogą być pobierane

i wolno opadają na dno umożliwiając pobieranie pokarmu

zarówno z powierzchni wody jak i w trakcie opadania na

rybom małym i płochliwym.

dno zbiornika. Unikalna forma rozdrobnionych surowców
gwarantuje

optymalne

wykorzystanie

składników

odżywczych przez ryby i stopniowe namakanie płatków.
Dla większych gatunkow ryb akwariowych polecamy pokarmy
w formie dużych płatków XL.

CHRUPKI

POKARMY W FORMIE TABLETEK I WAFELKÓW

Pokarm podstawowy w formie chrupek jest wytwarzany

Idealne do karmienia ryb żerujących w strefie dennej

z wykorzystaniem unikalnej technologii produkcji w niskich

takich jak sumy, bocje czy brzanki. Tabletki i wafelki szybko

temperaturach. Dzięki niemu, chrupki zachowują wszystkie

opadają na dno, co umożliwia wybór miejsca podawania

zalety pokarmu w płatkach, a jednocześnie dostarczają

pokarmu.

dodatkową dawkę energii

dostępnych miejscach specjalnie dla ryb płochliwych,

podawanie

pokarmów

i cennych witamin. Regularne
w

formie

chrupek

umieścić

je

w

ukrytych,

trudno

pomaga

które wolą żerować w samotności. Tabletki rozpadają się

redukować poziom azotanów i fosforanów nagromadzonych

na dnie zbiornika, podczas gdy wafelki to ekstrudaty, które

w wodzie oraz hamuje rozwój glonów. Ponadto, chrupki Tetra

zachowują wszystkie składniki odżywcze i zwartą formę przez

są idealne do automatycznych karmników, gdyż dostarczają

długi czas.

rybom wszystko, czego potrzebują nawet pod nieobecność
opiekuna.
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Można

POKARM TETRA

POKARMY ŻELOWE

POKARMY W FORMIE PAŁECZEK

Stworzony przez Tetra, unikalny pokarm w formie żelu

Znane jako ekstrudaty, pałeczki Tetra Sticks unoszą się na

to naturalny przysmak dla wszystkich ryb tropikalnych.
Oprócz niezbędnych pierwiastkow śladowych, witamin,

powierzchni wody, umożliwiając rybom łatwe pobieranie
pokarmu.

białek i tłuszczów, pokarm został wzbogacony o naturalne
mikroorganizmy takie jak ochotka, dafnia, kryl czy artemia. Żel
nie zawiera konserwantów i może być przechowywany przez
okres do 2 lat bez konieczności chłodzenia. W przeciwieństwie
do

pokarmów

mrożonych

jest

całkowicie

sterylny

i nie wymaga dalszego przetwarzania.

OPTYMALNE
PRZECHOWYWANIE
POKARMU
Karmy produkowane w fabryce Tetra spełniają
najwyższe standardy i chronione są przed działaniem
światła i powietrza. Data ważności na opakowaniu
wskazuje na datę, przed której upłynięciem pokarm
pozostanie świeży, o ile jego opakowanie jest
nienaruszone i był prawidłowo przechowywany.

POKARMY NATURALNE
Wśrod

pokarmów

uzupełniających

Tetra

znajdują

się

przysmaki suszone na słońcu, suszone powietrzem oraz
liofilizowane. Ochotka, dafnia, artemia i kryl najlepiej
sprawdzają się jako przekąski urozmaicające podstawową
dietę ryb. Unoszący się na wodzie pokarm zapewnia

Po otwarciu opakowania, pokarm musi zostać zużyty
w przeciągu około trzech miesięcy, ponieważ wilgoć,
powietrze oraz światło wpływają na zawartość
składników odżywczych w pokarmie, zaburzając ich
podaż w ilościach niezbędnych rybom.

- Rekomendujemy, aby Twoi klienci kupowali mniejsze
opakowania.
- Zawsze zamykaj opakowanie po użyciu.

bogate w witaminy i minerały pożywienie zarówno rybom
labiryntowym, jak i żyworodnym.
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FORMUŁA BIOACTIVE
Z PREBIOTYKAMI

W maju 2014 roku dodaliśmy nowy aktywny składnik
do receptur naszych trzech podstawowych pokarmów
dla ryb tropikalnych – TetraMin, TetraRubin i TetraPhyll:
prebiotyki. Są one już znane z zastosowania w żywności
dla ludzi oraz karmie dla psów i kotów, mogą jednak
również

pomagać

rybom

tropikalnym

w

pełniejszy

sposób wykorzystywać pokarm i składniki odżywcze,
a co za tym idzie czynnie poprawiają funkcje ich organizmów.
Dr

Hubert

Kürzinger,

dyrektor

ds.

rozwoju

żywności

PREBIOTYKI: REZULTATY TESTÓW
POKARMOWYCH FIRMY TETRA
Pozyskiwana z korzeni cykorii inulina to podatne na
fermentację włókno pokarmowe, które nie jest trawione, lecz
określone mikroorganizmy znajdujące się w jelicie powodują
jego fermentację. W owym procesie fermentacji wytwarzane
są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które obniżają
wartość pH w jelitach i zapewniają korzystne substancje

w firmie Tetra, wyjaśnia jak dokładnie działają prebiotyki:

odżywcze służące ochronie i regeneracji komórek jelitowych.

"W jelitach każdego żywego stworzenia (w tym ryb) żyje wiele

i utrudnia wzrost niepożądanych szczepów bakterii. Kiedy

różnego rodzaju bakterii. Podczas gdy substancje odżywcze
rozkładane są przez enzymy w jelicie cienkim, w jelicie
grubym wspomniane wyżej bakterie dzielą składniki odżywcze
i sprzyjają ich wykorzystaniu. Jednak poza tymi pożytecznymi
bakteriami, przewód pokarmowy zamieszkiwać mogą także
bakterie potencjalnie patogenetyczne, powodujące choroby lub
prowadzące do problemów z trawieniem.
Z perspektywy żywieniowej, prebiotyki

Inulina sprzyja osiedlaniu się bakterii pobudzających trawienie
jelita są zdrowe, substancje odżywcze są lepiej trawione
i przyswajane, co z kolei poprawia wzrost ryb oraz jakość
wody w akwarium.
Liczne badania naukowe nad prebiotycznymi właściwościami
inuliny u ryb hodowlanych wykazały, że składnik ten przynosi
im cały szereg korzyści. Jednak ponieważ rezultaty te
niekoniecznie dotyczą innych rodzajów ryb, firma Tetra

to węglowodany,

których nie są w stanie strawić enzymy, a które stanowią

przeprowadziła również badania nad wpływem inuliny
na ryby ozdobne.

źródło pokarmu dla niektórych rodzajów pożytecznych
bakterii. Bakterie te produkują następnie substancje odżywcze,
które wspomagają wzrost ryb i redukują zanieczyszczenie
wody

w

akwarium.

Mogą

również

hamować

wzrost

potencjalnie niebezpiecznych szczepów bakterii, pomagając
w ten sposób obniżyć liczbę infekcji jelitowych. Ogólnie
rzecz biorąc, prebiotyki mają pozytywny wpływ na florę
bakteryjną jelit. Prebiotykiem wykorzystywanym w produktach
żywnościowych marki Tetra jest inulina, którą pozyskuje się
z korzeni cykorii. Nasze doświadczenie pokazuje, że inulina daje
znakomite efekty w przypadku ryb tropikalnych."
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Dr Hubert Kürzinger

TETRA MIN – KLASYCZNY POKARM DLA RYB

POKARM TETRA

PREBIOTYKI SPRZYJAJĄ ZDROWIU, WZROSTOWI
I OPTYMALNEJ KONWERSJI ŻYWNOŚCI

TetraMin to synonim idealnej diety dla ryb tropikalnych już od dziesięcioleci.
• zawiera wszelkie niezbędne substancje odżywcze, witaminy, minerały i mikroelementy,
• bardzo dobrze akceptowany przez wszelkiego rodzaju ryby ozdobne,
• łatwy do spożycia przez ryby dzięki specjalnym właściwościom w zakresie utrzymywania się na powierzchni wody
i opadania na dno,
• wysoce lekkostrawny, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać dobrą jakość wody,
• zapewnia zdrowie ryb i przejrzystą wodę.

TETRA PHYLL – ODPORNOŚĆ I WITALNOŚĆ
Podstawowy pokarm TetraPhyll umożliwia właścicielom akwariów zapewnienie rybom wszechstronnej
diety i dodatkowych korzyści funkcjonalnych.
• zoptymalizowana formuła, bogata w składniki roślinne, takie jak spirulina i chlorella ,
• zwiększa odporność i witalność,
• zawiera niezbędny błonnik wspomagający trawienie, w szczególności u ryb roślinożernych,
• opatentowana formuła BioActive* z prebiotykami poprawia funkcje organizmu i konwersję żywności,
• zapewnia długie i zdrowe życie.

TETRA RUBIN – DLA RYB OZDOBNYCH W ŻYWYCH KOLORACH
Bez względu na to, czy są to promienne czerwone gupiki czy połyskujące żółte pielęgnice – ryby
tropikalne w intensywnych kolorach to gwiazdy każdego akwarium. TetraRubin podkreśla żywe kolory
ryb tropikalnych.
• biologicznie zbilansowana mieszanka płatków ze wszystkimi niezbędnymi składnikami odżywczymi,
• zoptymalizowana formuła zawiera jeszcze więcej karotenoidów, które pięknie podkreślają czerwone, pomarańczowe i żółte
pigmenty u ryb ozdobnych,
• rezultaty widoczne już po dwóch tygodniach,
• z opatentowaną formułą BioActive z prebiotykami – poprawa funkcji organizmu i konwersji żywności,
• zdrowe ryby w intensywnych kolorach i przejrzysta woda.
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TETRA MIN
NAJBARDZIEJ ZNANY POKARM DLA RYB
OZDOBNYCH NA ŚWIECIE

TetraMin to pierwszy na rynku pokarm w płatkach produkowany

W celu zapewnienia rybom zbilansowanej diety, wszystkie

na skalę przemysłową, który do dnia dzisiejszego pozostaje

pokarmy z serii TetraMin zawierają niezbędne mikroelementy

najpopularniejszym pokarmem dla ryb ozdobnych na świecie.

takie jak wapń, magnez i potas oraz makroelementy - żelazo,
miedź i mangan. Optymalne połączenie wszystkich tych

W 2007 r. Dział Rozwojowo-Badawczy Tetra stworzył

składników mineralnych oraz tłuszczów i białek gwarantuje

innowacyjną

lepszą przyswajalność pokarmu.

formułę

Clean&Clear,

dzięki

której

woda

w akwarium pozostaje krystalicznie czysta przez długi czas.
W skład wszystkich pokarmów TetraMin wchodzą tylko
składniki najwyższej jakości: mączka rybna z wysoką
zawartością białka, aminokwasy, popiół i fosfor. Dodatkowo,
każdy z nich został wzbogacony tłuszczem rybim z kwasami
tłuszczowymi Omega-3 oraz rozpuszczalnymi w kwasach
witaminami. Tłuszcz rybi jest doskonałym źródłem energii
oraz ważnym regulatorem metabolizmu.

KORZYŚCI DLA AKWARYSTÓW
Wszystkie wspomniane wyżej składniki nie tylko przyspieszają
wzrost ryb (do 33%), ale także zmniejszają ilość odchodów.
W rezultacie zmniejsza się zawartość fosforanów (do 10%)
oraz azotanów (do 16%) w wodzie oraz obniża się ryzyko
wystąpienia glonów. Pokarmy Tetra Weekend oraz Tetra
Holiday pozwalają Twoim klientom mieć pewność, że ich ryby
otrzymują wszystkie korzyści z pokarmu podstawowego Tetra
nawet wtedy, gdy wyjeżdżają na wakacje.

Mocno rozdrobniony pokarm zawierający kompleks
składników odżywczych, witamin i mikroelementów
niezbędnych dla narybku.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

66 ML

72

199156

KOD EAN

• miniaturowe płatki zapewniają odpowiednią dawkę pokarmu,
• wspomaga zdrowy wzrost na wczesnym etapie życia,
• zapobiega niedoborom wynikającym z nieodpowiedniej diety,
• zawiera formułę Bio Active wspomagającą układ odpornościowy ryb,

POKARM TETRA

Tetra Min Baby

• zawiera prebiotyki, wspierające funkcjonowanie organizmu oraz wykorzystanie składników odżywczych,
• zdrowe ryby i krystalicznie czysta woda.

Tetra Min Junior
Specjalny pokarm podstawowy dla młodych ryb o długości
powyżej 1 cm — bogaty w białko wspomagające zdrowy
rozwój.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

139770

KOD EAN

• optymalnie dobrany do zaspokajania potrzeb żywieniowych młodych ryb,
• wspomaga zbilansowany i zdrowy rozwój,
• mini płatki dla optymalnego pobierania pokarmu,
• zapobiega niedoborom wynikającym z nieodpowiedniej diety,
• zawiera formułę Bio Active wspomagającą układ odpornościowy ryb,
• zawiera prebiotyki, wspierające funkcjonowanie organizmu oraz wykorzystanie składników odżywczych,
• może być podawany jako pokarm podstawowy dla małych gatunków ryb (np. neonów),
• zdrowe ryby i krystalicznie czysta woda.

Tetra Min
Starannie dobrana mieszanka składników o wysokiej
wartości odżywczej oraz składników funkcjonalnych
z witaminami, minerałami i pierwiastkami śladowymi
zapewniająca zbilansowaną, codzienną dietę.
• mieszanka siedmiu różnych płatków zawierających ponad 40 wysokiej
jakości surowców,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

766402

100 ML

144

762701

250 ML

48

762718

500 ML

24

204379

1L

12

762725

10 L

1

769939

KOD EAN

• pokarm unosi się na powierzchni wody, a następnie opada na dno,
co ułatwia podejmowanie pokarmu przez duże gatunki ryb,
• zawiera formułę Bio Active wspomagającą układ odpornościowy ryb,
• z dodatkiem prebiotyków wspomagających funkcje życiowe oraz
wykorzystanie pokarmu,
• doskonale przyswajalny przez wszystkie ryby ozdobne,
• zawiera prebiotyki, wspierające funkcjonowanie organizmu oraz wykorzystanie składników odżywczych,
• zdrowe ryby i krystalicznie czysta woda.

Tetra Min XL Flakes
Starannie dobrana mieszanka składników o wysokiej
wartości odżywczej oraz składników funkcjonalnych
z witaminami, minerałami i pierwiastkami śladowymi
zapewniająca zbilansowaną, codzienną dietę.
• TetraMin XL to pełnowartościowy pokarm w płatkach o wielkości
odpowiedniej do otworów gębowych dużych ryb,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

204317

1L

12

204393

3,6 L

1

193789

10 L

1

769946

KOD EAN

• mieszanka siedmiu różnych płatków zawierających ponad 40 wysokiej
jakości surowców,
• pokarm unosi się na powierzchni wody, a następnie opada na dno, co ułatwia podejmowanie pokarmu przez duże gatunki ryb,
• zawiera formułę Bio Active wspomagającą układ odpornościowy ryb,
• z dodatkiem prebiotyków wspomagających funkcje życiowe oraz wykorzystanie pokarmu,
• zawiera prebiotyki, wspierające funkcjonowanie organizmu oraz wykorzystanie składników odżywczych,
• doskonale przyswajalny przez wszystkie gatunki ryb ozdobnych,
• zdrowe ryby i krystalicznie czysta woda.
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Tetra Min Mini Granules
Pokarm podstawowy w formie granulek dla małych
ryb ozdobnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

199057

KOD EAN

• doskonały dla małych gatunków ryb ozdobnych takich jak kąsaczowate i brzanki,
• granulki opadają na dno powoli, zapewniając dostęp do pożywnego i zróżnicowanego pokarmu rybom żyjącym na każdej
głębokości,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb,
• bardzo dobrze przyswajalny przez wszystkie młode ryby ozdobne.

Tetra Min Granules
Pokarm podstawowy w granulkach dla wszystkich
gatunków ryb ozdobnych.
• w postaci drobnych, okrągłych i szybko namakających granulek
dostępnych w praktycznym opakowaniu ułatwiającym podawanie,
• granulki opadają na dno powoli, zapewniając dostęp do pożywnego
i zróżnicowanego pokarmu,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

15 G

240

134492

250 ML

108

139749

500 ML

24

240568

1L

12

254350

10 L

1

201361

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

189638

10 L

1

201378

KOD EAN

• zawiera cztery podstawowe rodzaje granulek (proteinowe, witaminowe,
z substancjami wybarwiającymi i lecytyną), które zapewniają rybom
prawidłowy wzrost, odporność, intensywność barw i witalność,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb,
• doskonale przyswajany przez wszystkie gatunki ryb ozdobnych.

TetraMin XL Granules
Starannie dobrana mieszanka składników o wysokiej
wartości odżywczej z witaminami, minerałami
i pierwiastkami śladowymi zapewniająca zbilansowaną,
codzienną dietę.

KOD EAN

• wolno opadające granulki są idealne dla wszystkich dużych ryb pływających w środkowej strefie akwarium,
• okrągłe, drobne, szybko namakające granulki,
• zawiera formułę Bio Active wspomagającą układ odpornościowy ryb,
• doskonale przyswajalny przez wszystkie ryby ozdobne,
• zdrowe ryby i krystalicznie czysta woda.

Tetra Min Crisps
Pełnowartościowy pokarm dla wszystkich ryb
akwariowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

149304

100 ML

36

139626

250 ML

108

139657

500 ML

24

204478

10 L

1

139497

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

• dzięki procesowi produkcji w niskich temperaturach,
pokarm TetraMin Pro Crisps ma wysoką wartość odżywczą,
• specjalna formuła dla czystej i przejrzystej wody,
• formuła BioActive wzmacnia układ odpornościowy ryb,
• zmniejsza zanieczyszczenie wody i hamuje rozwój glonów.

Tetra Min XL Crisps

KOD EAN

500 ML
24
150959
Optymalna mieszanka składników o wysokiej wartości
odżywczej z witaminami, minerałami i pierwiastkami
śladowymi zapewniająca zbilansowaną, codzienną dietę większym rybom akwariowym.

• wyprodukowany z zastosowaniem unikalnego procesu produkcji w niskiej temperaturze, zapewniającego wyższą wartość
odżywczą,
• zoptymalizowana proporcja białka i tłuszczu sprzyja wykorzystaniu pokarmu i zmniejsza zanieczyszczenie wody,
• formuła BioActive pozwala zachować zdrowy system odpornościowy
oraz zapewnia długie i zdrowe życie,
• doskonale przyswajalny przez wszystkie ryby ozdobne,
• zdrowe ryby i krystalicznie czysta woda.
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4 specjalne płatki zapewniające selektywne i zróżnicowane
karmienie wszystkich ryb ozdobnych.
• starannie dobrane specjalne płatki z witaminami, minerałami

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

767386

250 ML

48

767393

KOD EAN

i pierwiastkami śladowymi zapewniają zbilansowane odżywianie,
• czerwone płatki z naturalnymi substancjami intensyfikującymi kolory wspomagają wybarwienie ryb,
• brązowe płatki ze specjalną kombinacją witamin zwiększają odporność,
• zielone płatki z ważnymi składnikami odżywczymi pochodzenia roślinnego wspomagają witalność,

POKARM TETRA

Tetra Menu

• żółte płatki z optymalną proporcją białka i witamin zapewniają zdrowy rozwój.

Tetra Selection
4 rodzaje pokarmów podstawowych w 4 przegrodach
dla ryb żyjących we wszystkich strefach akwarium.
• TetraMin Flakes: płatki unoszą się na wodzie, co odpowiada

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

247550

250 ML

48

247574

KOD EAN

naturalnym nawykom żywieniowym ryb zamieszkujących strefę
przypowierzchniową akwarium,
• TetraMin Crisps: chrupki unoszą się na wodzie i powoli opadają na dno, są idealne dla ryb zamieszkujących strefę
przypowierzchniową i środkową akwarium,
• TetraMin Granules: granulki powoli toną, co odpowiada naturalnym nawykom żywieniowym wszystkich ryb zamieszkujących strefę
środkową akwarium
• TetraWafer Mix: wafelki szybko opadają na dno więc są odpowiednie dla wszystkich ryb zamieszkujących strefę denną
• 4 rodzaje pokarmów podstawowych zapewniających optymalną dietę w jednym opakowaniu

Tetra Weekend
Kompaktowe pałeczki zapewniają rybom optymalne
odżywianie nawet przez 6 dni.
• wysoka zawartość najważniejszych minerałów i białka gwarantuje zdrowe

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

10 PCS

72

765825

20 PCS

72

767423

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

30 G

72

198999

KOD EAN

odżywianie ryb nawet przez 6 dni Twojej nieobecności,
• proste dawkowanie w zależności od ilości wody i ryb,
• pałeczki zachowują zwartą formę przez długi czas,
• 100% składników odżywczych.

Tetra Holiday
Żelowy blok dostarcza rybom pokarm najlepszej jakości
nawet przez 14 dni.

KOD EAN

• zdrowe odżywianie nawet przez 14 dni,
• opatentowany* pokarm w formie żelowego bloku z witaminami, pierwiastkami śladowymi, minerałami i dafnią,
• blok Tetra Holiday jest w 100% jadalny,
• pokarm zachowuje zwartą formę przez długi czas, dzięki czemu nie zanieczyszcza wody,
• łatwy w dawkowaniu

Tetra Holiday Menu
Żelowy blok w 100% jadalny, dostarcza rybom pokarm
najlepszej jakości nawet przez 14 dni.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

30 G

72

289819

KOD EAN

• zdrowe odżywianie nawet przez 14 dni,
• zawiera płatki bogate w białko,
• wzbogacony w Dafnię i Kryl,
• blok Tetra Holiday jest w 100% jadalny,
• pokarm zachowuje zwartą formę przez długi czas, dzięki czemu nie
zanieczyszcza wody,
• łatwy w dawkowaniu.
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TETRA PRO
POKARMY KLASY PREMIUM
DLA WSZYSTKICH RYB OZDOBNYCH
Pokarmy premium o wysokiej wartości odżywczej - wytwarzane według technologii produkcji chrupek. Technologia produkcji
chrupek jest opatentowana przez Tetra i stworzona przez naszych ekspertów z działu Badań i Rozwoju, by zaoferować najbardziej
zaawansowane rozwiązanie żywieniowe do codziennego podawania dostępne dla wszystkich ryb ozdobnych.
Proces produkcji w niskich temperaturach zapewnia wysoką wartość odżywczą i stabilność witaminową. Innowacyjny format
chrupek znacznie ogranicza ilość wydalanych substancji i gwarantuje czystą wodę.

JEST WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO KARMIĆ POKARMAMI TETRA PRO.
OTO 4 NAJWAŻNIEJSZE:
SMAK

SKŁAD

Pokarmy Pro są bardzo smaczne i doskonale przyswajane

Optymalne proporcje białek i tłuszczów umożliwiają lepsze

przez ryby.

wykorzystanie pokarmu i zawartych w nim składników
odżywczych, co wspomaga rozwój ryb, zapewnia energię
i odporność na choroby.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE

DBANIE O RYBY

Delikatny proces produkcji w niskich temperaturach sprawia,

Opatentowany

że pokarmy w formie chrupek zachowują wysoką wartość

umożliwia ukierunkowane karmienie pokarmami premium,

odżywczą. Składniki takiego pokarmu osiągają temperaturę

które

75°C, podczas gdy płatki są przetwarzane w temperaturze

i odpowiednią dietę dla wszystkich ryb tropikalnych.

ok.130°C. Ta unikalna technologia sprawia, że chrupki
zachowują niezbędne kwasy tłuszczowe i wrażliwe na
wysoką temperaturę witaminy. Dzięki temu pokarmy Tetra Pro
zapewniają rybom zdrowie i optymalny wzrost.
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proces

zapewniają

produkcji

intensywne

chrupek

Multi

wybarwienie,

Crisps
energię

Pokarm premium dla wszystkich gatunków ryb ozdobnych
– wpływa korzystnie na zdrowie ryb i zapewnia im
dodatkową energię.
• proces produkcji w niskich temperaturach zapewnia wysoką wartość
odżywczą i stabilność witaminową,
• z dodatkowym koncentratem energii poprawiającym kondycję

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

149335

100 ML

36

141711

250 ML

108

141742

500 ML

24

204430

10 L

1

141582

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

149366

100 ML

36

140646

250 ML

108

140677

500 ML

24

204454

10 L

1

140516

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

149397

100 ML

36

138988

250 ML

108

139121

500 ML

24

204492

10 L

1

138827

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

197077

KOD EAN

• innowacyjny format chrupek znacznie ogranicza ilość wydalanych
substancji i gwarantuje czystą wodę,

POKARM TETRA

Tetra Pro Energy

• łatwe dozowanie.

Tetra Pro Colour
Pokarm premium dla wszystkich gatunków ryb ozdobnych
zapewniający bardziej intensywne ubarwienie.
• proces produkcji w niskich temperaturach zapewnia wysoką wartość
odżywczą i stabilność witaminową,
• z koncentratem substancji wybarwiających zapewniającym wyjątkowe
bogactwo naturalnych barw,

KOD EAN

• innowacyjny format chrupek znacznie ogranicza ilość wydalanych
substancji i gwarantuje czystą wodę,
• doskonały dla wszystkich ryb o intensywnych barwach,
• łatwe dozowanie.

Tetra Pro Algae
Pokarm premium dla wszystkich gatunków ryb ozdobnych
wzmacniający odporność na choroby.
• proces produkcji w niskich temperaturach zapewnia wysoką wartość
odżywczą i stabilność witaminową,
• z koncentratem z alg Spirulina zwiększającym odporność,
• innowacyjny format chrupek znacznie ogranicza ilość wydalanych
substancji i gwarantuje czystą wodę,

KOD EAN

• doskonały dla ryb roślinożernych,
• łatwe dozowanie.

Tetra Pro Menu
Wysokiej klasy pokarm dla wszystkich ryb tropikalnych.

KOD EAN

• proces produkcji w niskich temperaturach zapewnia wysoką wartość
odżywczą i stabilność witaminową,
• innowacyjny format chrupek znacznie ogranicza ilość wydalanych
substancji i gwarantuje czystą wodę,
• zawiera chrupki zapewniające energię, kolor, wzrost oraz chrupki z algami,
• łatwe dozowanie.
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POKARMY SPECJALISTYCZNE

Pokarmy specjalistyczne Tetra zostały opracowane przez Dział Rozwojowo-Badawczy z myślą o akwarystach, którzy dbają
o wymagania żywieniowe ryb. Wśród nich znaleźć można pokarmy dla pielęgnic, dyskowców, gupików czy bojowników. Wszystkie
stanowią pokarm podstawowy i zapewniają zbilansowaną, codzienną dietę.
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Pokarm w płatkach z naturalnymi substancjami
intensyfikującymi ubarwienie ryb.
• specjalnie wyselekcjonowane naturalne składniki (bez dodatku
hormonów) wzmacniają ubarwienie ryb,
• efekty widoczne już po 2 tygodniach regularnego podawania pokarmu,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

766396

100 ML

36

139831

250 ML

48

767362

1L

12

204416

10 L

1

769922

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

15 G

240

193765

250 ML

48

139800

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

134430

100 ML

36

139954

250 ML

108

139923

1L

12

766488

10 L

1

769915

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

139893

KOD EAN

• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy
i mikroelementy,

POKARM TETRA

Tetra Rubin

• zawartość stabilizowanej witaminy C zwiększa odporność na choroby,
wspomaga zdrowy rozwój i zapobiega niedoborom składników
wynikającym z nieprawidłowego żywienia,
• zawiera naturalne substancje intensyfikujące ubarwienie ryb.

Tetra Rubin Granules
Pokarm w formie granulek wzmacniający naturalne
ubarwienie ryb.

KOD EAN

• okrągłe, drobne granulki szybko rozpuszczają się w wodzie zapewniając
zdrową i zrożnicowaną dietę,
• zawiera naturalne składniki intensyfikujące ubarwienie ryb,
• efekty widoczne już po 2 tygodniach regularnego podawania pokarmu.

Tetra Phyll
Najwyższej klasy mieszanka płatków ze specjalnym
połączeniem pokarmu roślinnego, zapewniająca
zbilansowaną, codzienną dietę.
• wysoka zawartość składników roślinnych poprawia kondycję i witalność
wszystkich ryb tropikalnych,
• niezbędny błonnik wspomaga trawienie, co jest szczególnie ważne
u ryb roślinożernych,
• z formułą BioActive dla długiego życia i wspaniałego samopoczucia ryb,

KOD EAN

• z dodatkiem prebiotyków wspomagających funkcje życiowe oraz
wykorzystanie pokarmu,
• zdrowe i intensywnie wybarwione ryby oraz krystalicznie czysta woda.

Tetra Phyll Granules
Pokarm w granulkach dla wszystkich gatunków
roślinożernych ryb ozdobnych.

KOD EAN

• praktyczne opakowanie z dozownikiem,
• okrągłe, drobne granulki szybko rozpuszczają się w wodzie zapewniając
zdrową i zróżnicowaną dietę dla ryb,
• o wysokiej zawartości składników pochodzenia roślinnego,
• zawiera błonnik.
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Tetra Guppy Mini Flakes

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Pełnowartościowy pokarm dla wszystkich gupików.

12 G

240

193741

100 ML

144

197213

250 ML

108

197237

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

197275

250 ML

108

197190

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

198913

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

5G

50

193680

• drobne płatki stworzone specjalnie z myślą o niewielkich
otworach gębowych gupików i innych ryb żyworodnych,
• wysoka zawartość składników roślinnych i minerałów zapewnia

KOD EAN

optymalny wzrost,
• zawiera substancje wzmacniające ubarwienie ryb.

Tetra Guppy Colour Mini Flakes
Pełnowartościowy pokarm wzmacniający ubarwienie
dla wszystkich gupików.

KOD EAN

• bogaty w naturalne substancje intensyfikujące ubarwienie,
• drobne płatki stworzone specjalnie z myślą o niewielkich otworach
gębowych gupików i innych ryb żyworodnych,
• wysoka zawartość składników roślinnych i minerałów zapewnia optymalny wzrost.

Tetra Betta
Wysokiej jakości pokarm podstawowy opracowany
specjalnie dla bojowników i innych ryb labiryntowych.

KOD EAN

• zawiera optymalną dla tych gatunków ilość białek zwierzęcych
pozyskiwanych z krewetek i kryla,
• wspomaga wzrost i formowanie kształtu płetw,
• bogaty w naturalne substancje intensyfikujące ubarwienie.

Tetra Betta Granules
Tetra Betta Granules - zbilansowany odżywczo pokarm
dla bojowników i innych ryb labiryntowych.

KOD EAN

• smaczne, pływające granulki z naturalnymi substancjami intensyfikującymi kolory zapewniają piękne wybarwienie,
• bogaty w witaminy i składniki odżywcze dla wzmocnienia układu odpornościowego,
• nie powoduje mętnienia wody.

Tetra Betta Larva Sticks
Zbilansowany odżywczo pokarm dla bojowników
i innych ryb labiryntowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

5G

72

259317

100 ML

144

259386

• specjalne pałeczki w kształcie larw robaków zapewniają żywienie
odpowiednie dla gatunku,
• smaczne, pływające pałeczki z naturalnymi substancjami intensyfikującymi ubarwienie ryb,
• pokarm jest dostosowany rozmiarem do otworów gębowych ryb
i dobrze przyswajalny, co zmniejsza zanieczyszczenie wody.

22

KOD EAN

Cztery różne formy pokarmu dla bojowników i innych
błędnikowców.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

239395

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

197367

10 L

1

201385

KOD EAN

• mini flakes, granules, crisps i artemia,
• małe i łatwo trawiące się granulki,
• mini flakes – dla optymalnej kondycji płetw i ciała,
• granules – dla wzmocnienia kolorów,
• crisps – koszystne dla zdrowia kwasy tłuszczowe,

POKARM TETRA

Tetra Betta Menu

• artemia – źródło białka.

Tetra Cichlid Colour Mini Pellets
Kompletny pokarm dla mniejszych ryb pielęgnicowatych.
• bogaty w wysokiej jakości białka i inne składniki odżywcze, aby spełnić

KOD EAN

wymagania żywieniowe pielęgnic,
• nowa formuła Multi Pellet zawiera naturalne substancje wybarwiające, które intensyfikują wybarwienie wszystkich czerwonych,
pomarańczowych i żółtych ryb tropikalnych,
• stworzony przede wszystkim dla wszystko- i mięsożernych ryb pielęgnicowatych,
• niewielkie rozmiary odpowiednie dla małych pielęgnic,
• z formułą BioActive dla długiego życia i wspaniałego samopoczucia ryb.

Tetra Cichlid Colour Pellets

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Kompletny pokarm dla wszystkich ryb pielęgnicowatych.

500 ML

24

197343

• bogaty w wysokiej jakości białka i inne składniki odżywcze, aby spełnić

10 L

1

201392

KOD EAN

wymagania żywieniowe pielęgnic,
• nowa formuła Multi Pellet zawiera naturalne substancje wybarwiające, które intensyfikują wybarwienie wszystkich czerwonych,
pomarańczowych i żółtych ryb tropikalnych,
• stworzony przede wszystkim dla wszystko- i mięsożernych ryb pielęgnicowatych,
• z formułą BioActive dla długiego życia i wspaniałego samopoczucia ryb.

Tetra Cichlid Algae Mini Pellets
Kompletny pokarm dla mniejszych ryb pielęgnicowatych.
• bogaty w wysokiej jakości białka i inne składniki odżywcze, aby spełnić

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

197480

10 L

1

201408

KOD EAN

wymagania żywieniowe pielęgnic,
• nowa formuła Multi Pellet zawiera Spirulinę dla intensywnego wybarwienia i witalności,
• stworzony z myślą o potrzebach żywieniowych wszystko- i roślinożernych ryb pielęgnicowatych,
• niewielkie rozmiary odpowiednie dla małych pielęgnic,
• z formułą BioActive dla długiego życia i wspaniałego samopoczucia ryb.

Tetra Cichlid Algae Pellets
Kompletny pokarm dla wszystkich ryb pielęgnicowatych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

197466

KOD EAN

• specjalna formuła dla czystej i przejrzystej wody,
• nowa formuła Multi Pellet zawiera Spirulinę dla intensywnego
wybarwienia i witalności,
• stworzony z myślą o potrzebach żywieniowych wszystko - i roślinożernych ryb pielęgnicowatych,
• z formułą BioActive dla długiego życia i wspaniałego samopoczucia ryb.
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Tetra Cichlid Mini Granules
Pokarm podstawowy dla małych gatunków
pielęgnicowatych, wzbogacony formułą BioActive.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

146549

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

146594

KOD EAN

• mieszanka dwóch rodzajów mini granulek zapewniających zrównoważoną
i zróżnicowaną dietę dla małych gatunków pielęgnic,
• wielkość i kształt mini granulek jest dostosowany do zwyczajów
żywieniowych pielęgnic,
• naturalne karotenoidy zwiększają intensywność ubarwienia.

Tetra Cichlid Granules
Mieszanka podstawowa dla pielęgnic średniej wielkości,
wzbogacona formułą BioActive.

KOD EAN

• zawiera dwa rodzaje granulek,
• zapewnia optymalną ilość składników odżywczych dostosowaną do potrzeb wszystkich rodzajów pielęgnic,
• naturalne karotenoidy zwiększają intensywność ubarwienia.

Tetra Cichlid XL Flakes

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

139985

1L

12

204294

10 L

1

201415

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Pokarm podstawowy dla wszystkich gatunków ryb
z rodziny pielęgnicowatych oraz innych dużych gatunków
ryb ozdobnych z formułą BioActive.

100 ML

36

747340

250 ML

48

157170

• pałeczki pokarmu unoszą się na powierzchni wody, wielkością i kształtem

500 ML

24

767409

1L

12

198975

3,6 L

1

193802

10 L

1

153691

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

747364

1L

12

747371

Pokarm podstawowy dla wszystkich gatunków ryb
z rodziny pielęgnicowatych, wzbogacony formułą
BioActive.
• o wysokiej zawartości białek zwierzęcych i składników odżywczych

KOD EAN

pochodzenia roślinnego,
• duże płatki są dostosowane do rozmiaru otworów gębowych dużych
gatunków ryb,
• dostosowany do naturalnych wymagań żywieniowych ryb pielęgnicowatych,
• zwiększa intensywność ubarwienia i wzmacnia odporność na choroby.

Tetra Cichlid Sticks

KOD EAN

przypominając naturalny pokarm ryb,
• zawartość składników odżywczych odpowiada zwiększonemu
zapotrzebowaniu pielęgnic na białka zwierzęce, zapewniając
zrównoważoną dietę zgodną z naturalnymi nawykami żywieniowymi tych
gatunków ryb,
• wzmacnia intensywność ubarwienia, wspomaga odporność i wzrost ryb.

Tetra Cichlid XL Sticks
Podstawowy pokarm dla wszystkich pielęgnicowatych
i innych dużych ryb ozdobnych.

KOD EAN

• pałeczki pokarmu unoszą się na powierzchni wody, wielkością
i kształtem przypominając naturalny pokarm ryb,
• zawartość składników odżywczych odpowiada zwiększonemu zapotrzebowaniu pielęgnic na białka zwierzęce, zapewniając
zrównoważoną dietę zgodną z naturalnymi nawykami żywieniowymi tych gatunków ryb,
• wzmacnia intensywność ubarwienia, wspomaga odporność i wzrost ryb.
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Wysokiej klasy pokarm dla wszystkich pielęgnic.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

198432

KOD EAN

• dzięki procesowi produkcji w niskich temperaturach Tetra Cichlid Pro ma
wysoką wartość odżywczą,
• naturalne substancje wybarwiające oraz specjalne składniki gwarantują intensywne wybarwienie ryb,
• innowacyjny format chrupek ogranicza ilość wydalanych substancji oraz eliminuje zanieczyszczenie wody,
• formuła BioActive wzmacnia układ odpornościowy ryb.

Tetra Cichlid Shrimp Sticks
Zbilansowany, pełnowartościowy pokarm dla wszystkich
gatunków mięsożernych ryb z rodziny pielęgnicowatych,
o wysokiej zawartości mięsa z krewetek, wzbogacony
formułą BioActive.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

754232

POKARM TETRA

Tetra Cichlid Crisps

KOD EAN

• zawiera 55% suszonego w procesie liofilizacji mięsa krewetek,
• wysokiej jakości kwasy tłuszczowe stanowią podstawowe źródło energii i wzmacniają odporność ryb,
• wzmacnia intensywność ubarwienia,
• doskonale przyswajany przez wszystkie mięsożerne gatunki ryb ozdobnych.

Tetra Malawi Flakes
Najwyższej jakości płatki z alg dostosowane
do szczególnych potrzeb żywieniowych ryb żywiących
się glonami, takich jak pielęgnice z grupy mbuna.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

271388

1L

12

271425

KOD EAN

• opracowana naukowo formuła ze specjalnie zbilansowaną mieszanką alg,
takich jak spirulina 20%, brunatnice (kelp) 17% i chlorella 3%,
• bogate w wysokiej jakości białka roślinne i inne składniki odżywcze,
• poprawiają trawienie i dodają witalności,
• odpowiednie dla wszystkich pielęgnic roślinożernych, w szczególności pielęgnic z grupy mbuna z Malawi.

Tetra Malawi Granules
Najwyższej jakości granulki z alg dostosowane
do szczególnych potrzeb żywieniowych ryb żywiących
się glonami, takich jak pielęgnice z grupy mbuna.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

271456

KOD EAN

• opracowana naukowo formuła ze specjalnie zbilansowaną mieszanką alg, takich jak spirulina 20%, wodorosty nori 17%
i chlorella 3%,
• bogate w wysokiej jakości białka roślinne i inne składniki odżywcze,
• poprawiają trawienie i dodają witalności,
• odpowiednie dla wszystkich pielęgnic roślinożernych, w szczególności pielęgnic z grupy mbuna z Malawi.

Tetra Luo Han
Pokarm dla ryb o wielkości ponad 15cm w postaci
unoszących się na wodzie granulek. Zapewnia piękne,
wyraźne ubarwienie i optymalny wzrost.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

135307

1L

12

128620

KOD EAN

• naukowo opracowana formuła dostosowana do szczególnych potrzeb żywieniowych pielęgnic z gatunku Flowerhorn,
• gwarantuje intensywne ubarwienie i optymalny wzrost ryb,
• starannie wyselekcjonowane składniki odżywcze najwyższej jakości, które pielęgnice uwielbiają,
• dobra przyswajalność pokarmu pomaga redukować poziom zanieczyszczenia wody,
• wytwarzany w Niemczech, zgodnie ze standardami jakości ISO 9001, poddany dokładnym badaniom w celu zapewnienia jak
najlepszych rezultatów żywieniowych.
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Tetra Red Parrot
Pokarm podstawowy dla pielęgnic Red Parrot opracowany
specjalnie, aby sprostać ich szczególnym wymaganiom
żywieniowym.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

199019

1L

12

199033

KOD EAN

• skoncentrowane naturalne składniki wzmacniające intensywność
ubarwienia podkreślając wyrazistość naturalnego czerwonego koloru ryb,
• efekt widoczny już po dwóch tygodniach regularnego podawania pokarmu Tetra Red Parrot,
• wytwarzany w Niemczech, zgodnie ze standardami jakości ISO 9001, poddany dokładnym badaniom w celu zapewnienia
jak najlepszych rezultatów żywieniowych,
• starannie opracowana receptura zapewnia optymalną przyswajalność i wspomaga wzrost ryb.

Tetra Arowana
O wysokiej zawartości składników odżywczych
dostosowanych do potrzeb arowany czerwonej, złotej,
srebrnej i australijskiej, a także innych gatunków z rodziny
Osteoglossidae.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

136182

KOD EAN

• zawiera dużą ilość suszonych substancji pochodzenia zwierzęcego (kryl, krewetki, kraby),
• z dodatkiem substancji wabiących, które sprawiają, że pokarm jest szybko podejmowany, oraz karotenoidów wzmacniających
intensywność ubarwienia.

Tetra Discus Granules

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Pokarm podstawowy w formie granulek.

15 G

500

197015

100 ML

36

745179

250 ML

108

140035

500 ML

24

753525

1L

12

749399

10 L

1

126176

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

758513

• dostosowany do wymagań żywieniowych dyskowców pod względem

KOD EAN

kształtu, koloru i składu,
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze,
witaminy i mikroelementy,
• granulki opadają na dno powoli, co odpowiada wymaganiom
żywieniowym dyskowców,
• w przeciwieństwie do pokarmów mrożonych, nie zawiera patogenów,
wywołujących groźne dla ryb choroby,
• intensyfikuje ubarwienie,
• zawartość stabilizowanej witaminy C zwiększa odporność na choroby,
• wspomaga zdrowy rozwój i zapobiega niedoborom składników
wynikającym z nieprawidłowego żywienia.

Tetra Discus Colour Granules
Pokarm dla dyskowców zawierający naturalne
substancje wybarwiające.

KOD EAN

• pokarm został opracowany tak, aby spełniał szczególne potrzeby dyskowców i wzmacniał czerwony pigment ubarwienia,
• starannie dobrana mieszanka składników odżywczych, witamin i pierwiastków śladowych zapewnia optymalne zdrowie
i kondycję,
• naturalne składniki takie jak krewetki i anchois zapewniają zdrowy rozwój i doskonałą przyswajalność,
• wszystkie pokarmy Tetra są lekkostrawne, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń i pozwala utrzymać czystą i przejrzystą wodę,
• specjalny skład i właściwości granulek Tetra Discus zostały naukowo opracowane tak, by spełniały specyficzne potrzeby
żywieniowe dyskowców,
• powoli opadające na dno granulki przypominają pokarm naturalny,
• ze względu na rozmiar, zalecane również dla młodych dyskowców,
• intensywne badania i rozwój, starannie dobrane składniki, najnowocześniejsza technologia i stała kontrola jakości gwarantują
najwyższy standard pokarmów Tetra.
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Zbilansowany odżywczo pokarm, wspomagający
odporność na choroby wszystkich dyskowców.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

758537

KOD EAN

• wysoka zawartość najwyższej klasy składników, witamin, minerałów, naturalnych drożdży i lecytyny wspomaga układ
odpornościowy i zmniejsza stres, pozwalając rybom utrzymać dobry stan zdrowia,
• dodatek L-karnityny pozytywnie wpływa na metabolizm ryb i zapewnia lepsze wykorzystanie lipidów,
• naturalne krewetki i anchois zapewniają zdrowy rozwój ryb,

POKARM TETRA

Tetra Discus Energy Granules

• pokarm jest bogaty w białka i niezbędne składniki odżywcze,
• zawiera formułę Bio Active wspomagającą układ odpornościowy ryb,
• zalecany szczegónie w sytuacjach stresowych, podczas i po chorobie, tarle i przy podmianach wody,
• wszystkie pokarmy Tetra są lekkostrawne, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń i pozwala utrzymać czystą i przejrzystą wodę,
• specjalny skład i właściwości granulek Tetra Discus zostały naukowo opracowane tak, by spełniały specyficzne potrzeby
żywieniowe dyskowców,
• granulki powoli opadające na dno przypominają pokarm naturalny,
• intensywne badania i rozwój, starannie dobrane składniki, najnowocześniejsza technologia i stała kontrola jakości gwarantują
najwyższy standard pokarmów Tetra.

Tetra Discus Crisps
Najwyższej jakości pokarm dla wszystkich dyskowców.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

197701

KOD EAN

• dzięki procesowi produkcji w niskich temperaturach Tetra Discus Pro
zachowują wysoką wartość odżywczą,
• naturalne substancje wybarwiające oraz specjalne składniki gwarantują intensywne wybarwienie ryb,
• innowacyjny format chrupek ogranicza ilość wydalanych substancji oraz eliminuje zanieczyszczenie wody,
• formuła BioActive wzmacnia układ odpornościowy ryb.

Tetra Algae Mix 10L
Kompletny, zrównoważony pod kątem składników
odżywczych pokarm premium dla ryb roślinożernych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

10 L

1

284746

KOD EAN

Dla zdrowia i witalności.
• receptura opracowana naukowo, zawiera niezbędne witaminy i specjalnie zbilansowaną mieszankę alg: spirulina 20%, algi nori
(Glony Nori) 17%, chlorella 3%,
• wspiera trawienie,
• bogaty w białko pochodzące z alg i pozostałe istotne składniki odżywcze, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby żywieniowe ryb
rośłinożernych,
• zapewnia kompletne pożywienie do codziennego stosowania,
• formuła BioActive wzmacnia układ odpornościowy ryb.

Tetra Tablets Tabi Min

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Kompletny pokarm dla wszystkich ryb strefy dennej.

58 TAB

144

701434

• optymalna, zróżnicowana dieta dla ryb żerujących przy dnie

120 TAB

72

199231

275 TAB

48

199255

1040 TAB

24

759121

2050 TAB

12

125940

KOD EAN

oraz ryb płochliwych
• szybko tonące tabletki ułatwiają umieszczenie w dowolnym miejscu
i stopniowe pobieranie pokarmu,
• nowa formuła multi tabletek zawiera krewetki dla lepszej przyswajalności.
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Tetra Tablets TabiMin XL
Zbilansowane odżywczo tabletki dla wszystkich
większych ryb strefy dennej.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

133 TAB

108

210011

KOD EAN

• optymalne, zróżnicowane odżywianie specjalnie opracowane dla wszystkich większych ryb dennych i ryb płochliwych,
• nowa formuła tabletek zawiera krewetki dla jeszcze lepszego smaku,
• zawierają wszystkie najważniejsze składniki odżywcze, witaminy i pierwiastki śladowe,
• stabilizowana witamina C zwiększa odporność i zapewnia zdrowy rozwój,
• zawiera wodorosty bogate w naturalne minerały oraz karotenoidy wzmacniające wybarwienie,
• pokarm jest zbilansowany biologicznie i zapewnia optymalną dietę,
• wszystkie pokarmy Tetra są lekkostrawne, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń i pozwala utrzymać czystą i przejrzystą wodę,
• tabletki opadają na dno, co umożliwia ich pobieranie,
• po wrzuceniu do wody tabletki szybko namakają, nie powodując rozpadania i mętnienia wody,
• intensywne badania i rozwój, starannie dobrane składniki, najnowocześniejsza technologia i stała kontrola jakości gwarantują
najwyższy standard pokarmów Tetra.

Tetra Pleco Tablets

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Kompletny pokarm dla wszystkich roślinożernych ryb
strefy dennej.

58 TAB

144

189201

• optymalna, zróżnicowana dieta dla ryb żerujących przy dnie oraz ryb

120 TAB

72

199217

275 TAB

48

199309

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

133 TAB

108

210035

płochliwych,
• szybko tonące tabletki ułatwiają umieszczenie w dowolnym miejscu

KOD EAN

i stopniowe pobieranie pokarmu,
• nowa formuła tabletek zawiera dużą ilość Spiruliny, aby zapewnić zdrowie i witalność.

Tetra Pleco XL Tablets
Zbilansowane odżywczo tabletki dla wszystkich
większych roślinożernych ryb strefy dennej.

KOD EAN

• pokarm opracowany specjalnie dla wszystkich większych roślinożernych ryb dennych i ryb płochliwych,
• nowa formuła tabletek zawiera Spirulinę, która wspomaga zdrowie i witalność ryb,
• zawierają wszystkie najważniejsze składniki odżywcze, witaminy i pierwiastki śladowe,
• stabilizowana witamina C zwiększa odporność i zapewnia zdrowy rozwój,
• tabletki wzbogacone algami Spirulina, wodorostami i proteinami roślinnymi, odpowiadają naturalnym nawykom żywieniowym
ryb dennych,
• kwasy tłuszczowe Omega-3 zapewniają optymalny rozwój,
• pokarm jest zbilansowany biologicznie i zapewnia optymalną dietę,
• wszystkie pokarmy Tetra są lekkostrawne, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń i pozwala utrzymać czystą i przejrzystą wodę,
• tabletki opadają na dno, co umożliwia ich pobieranie,
• po wrzuceniu do wody tabletki szybko namakają, nie powodując rozpadania i mętnienia wody,
• intensywne badania i rozwój, starannie dobrane składniki, najnowocześniejsza technologia i stała kontrola jakości gwarantują
najwyższy standard pokarmów Tetra.

Tetra Pleco Spirulina Wafers
100% warzywny pokarm najwyższej jakości dla ryb
strefy dennej.
• z białkiem z alg opracowany pod kątem szczególnych potrzeb ryb
żywiących się glonami,
• bogaty w niezbędny błonnik dla łatwiejszego trawienia,
• dzięki stałej konsystencji wafle nie powodują mętnienia wody.
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POJ.

OPAK.

NR ZAM.

15 G

300

281899

250 ML

48

189652

3,6 L

1

193840

KOD EAN

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

15 G

240

257313

100 ML

144

198951

250 ML

48

199118

• dzięki stałej konsystencji wafle nie powodują mętnienia wody.

3,6 L

1

281882

Tetra Wafer Mini Mix

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

189911

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

15 G

240

134461

100 ML

144

140066

250 ML

48

198890

1L

12

204256

3,6 L

1

193826

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

257399

250 ML

48

257429

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

20 TAB

72

254305

75 TAB

72

111172

165 TAB

48

761568

300 TAB

108

757677

100% roślinny pokarm wysokiej jakości dla ryb strefy
dennej.
• bogata w minerały cukinia zapewnia rybom dobre samopoczucie
i witalność,
• pokarm zawiera błonnik ułatwiający trawienie,

Kompletny pokarm dla wszystkich ryb strefy dennej
i skorupiaków.

KOD EAN

POKARM TETRA

Tetra Pleco Veggie Wafers

KOD EAN

• mieszanka dwóch rodzajów wafelków zapewniająca optymalną dietę,
• dzięki stałej konsystencji wafle nie powodują mętnienia wody,
• idealne dla małych ryb i skorupiaków.

Tetra Wafer Mix
Wysokiej jakości zbilansowany pokarm dla ryb strefy
dennej i skorupiaków.

KOD EAN

• krewetki dla zdrowego wzrostu,
• spirulina dla większej odporności,
• dzięki stałej konsystencji wafle nie powodują mętnienia wody.

Tetra Cory Shrimp Wafers
Wyjątkowy zbilansowany 2-kolorowy pokarm najwyższej
jakości dla ryb strefy dennej.

KOD EAN

• krewetki są bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3,
zapewniające zdrowy wzrost,
• opracowany pod kątem potrzeb żywieniowych ryb z rodzaju Corydoras,
• dzięki specjalnej konsystencji wafle nie powodują mętnienia wody.

Tetra Fun Tips Tablets
Tabletki z pokarmem przyczepianym do szyby akwarium
– możliwość obserwacji ryb podczas żywienia się.

KOD EAN

• przyklejają się do szyby,
• tabletki 2 w 1 – połączenie wysokiej jakości płatków i naturalnego
odżywczego pokarmu,
• zawierają ponad 20% naturalnych składników pokarmowych (artemia,
kryl, kiełż i dafnia),
• pomarańczowa część zawiera naturalne karotenoidy dla ryb kolorowych,
• zielona część zawiera składniki warzywne zapewniające zdrowie i witalność,
• każdą stronę można przytwierdzić do szyby akwarium i obserwować ryby z bliska w trakcie spożywania tabletki,
• tabletki można przytwierdzać do elementów dekoracyjnych w akwarium.
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TETRA MICRO FOOD
GRUPA PRODUKTÓW MARKI TETRA DEDYKOWANYCH
MAŁYM RYBOM Z MAŁYMI OTWORAMI GĘBOWYMI,
NP. NEONKI, DANIO, GUPIKI
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• opracowane specjalnie dla małych ryb tropikalnych ze specyficznymi

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

756861

KOD EAN

potrzebami żywieniowymi,
• małe cząsteczki pokarmu szybciej namakają, umożliwiając łatwiejsze pobieranie granulek,
• zbilansowane połączenie drobnoziarnistych i mikroziarnistych składników wysokiej jakości: czerwone cząsteczki zawierające
karotenoidy dla lepszego ubarwienia, zielone – warzywne składniki dla zdrowia i witalności,
• pokarm o wysokiej smakowitości, lekko strawny i dobrze przyswajalny, co zmniejsza zanieczyszczenia wody,
• wolno opadające granulki dla ryb żyjących w środkowej i dolnej strefie akwarium,

POKARM TETRA

Tetra Micro Granules

• Ø 0,3-1 mm.

Tetra Micro Pellets
• dla ryb żyjących przy powierzchni wody i w strefie środkowej akwarium,
• opracowane specjalnie dla małych ryb tropikalnych ze specyficznymi

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

277496

KOD EAN

potrzebami żywieniowymi,
• małe cząsteczki pokarmu szybciej namakają, umożliwiając łatwiejsze pobieranie granulek (pellets),
• zbilansowane połączenie drobnoziarnistych i mikroziarnistych składników wysokiej jakości: czerwone cząsteczki zawierające
karotenoidy dla lepszego ubarwienia, zielone - warzywne składniki dla zdrowia i witalności,
• pokarm o wysokiej smakowitości, lekko strawny i dobrze przyswajalny, co zmniejsza zanieczyszczenia wody,
• unoszące się na powierzchni, z czasem powoli opadające,
• Ø 0,3 – 1 mm.

Tetra Micro Sticks
• opracowane specjalnie dla małych ryb tropikalnych ze specyficznymi
potrzebami żywieniowymi,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

277526

KOD EAN

• małe cząsteczki pokarmu szybciej namakają, umożliwiając łatwiejsze
pobieranie pałeczek,
• zbilansowane połączenie drobnoziarnistych i mikroziarnistych składników wysokiej jakości: czerwone cząsteczki zawierające
karotenoidy dla lepszego ubarwienia, zielone - warzywne składniki dla zdrowia i witalności,
• pokarm o wysokiej smakowitości, lekko strawny i dobrze przyswajalny, co zmniejsza zanieczyszczenia wody,
• dla ryb żyjących w strefie środkowej i przy powierzchni wody,
• Ø 0,75 - 09mm,
• D 1,5 – 2,5 mm.

Tetra Micro Crisps
• opracowane specjalnie dla małych ryb tropikalnych ze specyficznymi
potrzebami żywieniowymi,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

277557

KOD EAN

• małe cząsteczki pokarmu szybciej miękną umożliwiając łatwiejsze wchłanianie,
• zbilansowane połączenie drobnoziarnistych i mikroziarnistych składników wysokiej jakości: czerwone cząsteczki zawierające
karotenoidy dla lepszego ubarwienia, zielone - warzywne składniki dla zdrowia i witalności,
• pokarm o wysokiej smakowitości, lekko strawny, co zmniejsza zanieczyszczenia,
• unoszące się na powierzchni, z czasem powoli opadające,
• Ø 1,7 – 2,5 mm.

Tetra Micro Menu
• opracowane specjalnie dla małych ryb tropikalnych

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

277618

KOD EAN

ze specyficznymi potrzebami żywieniowymi,
• małe cząsteczki pokarmu szybciej namakają, umożliwiając łatwiejsze pobieranie,
• zbilansowane połączenie drobnoziarnistych i mikroziarnistych składników wysokiej jakości: czerwone cząsteczki zawierające
karotenoidy dla lepszego ubarwienia, zielone - warzywne składniki dla zdrowia i witalności,
• pokarm o wysokiej smakowitości, lekko strawny i dobrze przyswajalny, co zmniejsza zanieczyszczenia wody,
• 4 rodzaje pokarmów podstawowych w 4 przegrodach dla ryb żyjących we wszystkich strefach akwarium.
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SUPLEMENTY I PRZYSMAKI
Zapewnij różnorodność i uzupełnij podstawową dietę

Łańcucha chłodniczego nie można pod żadnym pozorem

ryb, podając im regularnie nasze naturalne przysmaki.

zakłócić. W przeciwnym razie pokarm zacznie gnić. Stanie się

Zagwarantujesz, opracowaną pod kątem danego gatunku,

trujący!

zróżnicowaną dietę, odpowiadającą diecie ryb w ich
naturalnym

środowisku.

Tetra

oferuje

szeroką

gamę

Niskiej jakości opakowanie może sprawić, że mięso zwierząt

przysmaków i specjalnych produktów żywnościowych dla

hodowanych na paszę przypadkowo ulegnie liofilizacji.

organizmów wodnych.

Zjawisko to znane jest również jako „oparzelina zamrażalnicza”.

TetraDelica to naturalny pokarm i prawdziwy smakołyk

Przechowywanie i podawanie pokarmu mrożonego jest

dla ryb, złożony w całości z mikroorganizmów wodnych:

bardziej uciążliwe, co może zniechęcać do jego stosowania.

dafni (rozwielitki), artemii, krylu i ochotki. Pokarm jest starannie

Pokarm należy szybko rozmrozić, wypłukać i podać rybom.

suszony, poddawany liofilizacji, tak aby każdy mały przysmak

W przeciwnym razie mięso zacznie gnić. Jeśli pokarm nie

zapewniał wszelkie substancje odżywcze znajdujące się

zostanie rozmrożony, poziom toksyn, azotanu i fosforanu

w naturalnym pożywieniu.

w wodzie podniesie się.

TetraDelica to optymalny suplement popularnych produktów

Podejrzane opakowanie można rozpoznać po nadmiernym

żywnościowych

poziomie wody w bloku zamrożonego pokarmu.

Tetra,

zapewniający

zróżnicowaną

i dostosowaną do potrzeb danego gatunku dietę.
Mrożonej karmy nigdy nie wolno zostawiać w wodzie, gdyż
Tetra FreshDelica to bogaty w substancje odżywcze pokarm

stanowi doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów, takich jak

w żelu dostępny w czterech wersjach: artemia, ochotka, dafnia

salmonella.

i kryl. Żel zawiera cenne witaminy, mikroelementy, białka
i tłuszcze.

Niektóre mrożone pokarmy wybitnie nie nadają się do
karmienia akwariowych ryb tropikalnych. Serce wołowe

MINUSY POKARMÓW MROŻONYCH

zawiera na przykład zbyt dużo kolagenu i może powodować

Aby podkreślić zalety pokarmu w żelu marki Tetra względem
pokarmu mrożonego, poniżej przedstawiliśmy podsumowanie
rodzajów ryzyka związanego z podawaniem rybom pokarmu
mrożonego.

Istnieje

również

ryzyko

nakarmienia

ryb

tropikalnych mrożonym sercem wołowym, całymi rybami,
skorupiakami lub mięsem ryb.
Mięso

zwierząt

hodowanych

na

paszę

rozkłada

się

utraty jakości pokarmu i oznacza, że ryby otrzymują
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Tetra FreshDelica ma znacznie wyższą wartość odżywczą
niż żywność mrożona i nie zawiera żadnych konserwantów.
Pokarm nie rozpuszcza się w wodzie i może zostać w całości
zjedzony przez ryby. Oznacza to, że nie zanieczyszcza wody
w akwarium i nie prowadzi do jej mętnienia.

nawet w temperaturze -20°C, co prowadzi do drastycznej
w gruncie rzeczy zepsute mięso.

problemy trawienne, nawet u młodych ryb.

Naturalna przekąska dla wszystkich ryb tropikalnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

735064

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

734029

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

734043

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

734012

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

724204

KOD EAN

• ochotka: doskonale zaspokaja apetyt i jest źródłem naturalnego białka
ważnego dla rozwoju ryb,
• starannie i delikatnie liofilizowany,
• pełna wartość odżywcza naturalnego pokarmu,
• dieta odpowiednia dla gatunku z zapewnieniem smacznego i urozmaiconego odżywiania,
• doskonałe uzupełnienie pokarmów podstawowych np. TetraMin.

Tetra Delica Brine Shrimps
Naturalna przekąska dla wszystkich ryb tropikalnych.

POKARM TETRA

Tetra Delica Bloodworms

KOD EAN

• artemia: wysoka wartość odżywcza, wysoce skuteczne karotenoidy
zapewniają naturalne wybarwienie ryb,
• starannie i delikatnie liofilizowany,
• pełna wartość odżywcza naturalnego pokarmu,
• dieta odpowiednia dla gatunku z zapewnieniem smacznego i urozmaiconego odżywiania,
• doskonałe uzupełnienie pokarmów podstawowych np. TetraMin.

Tetra Delica Daphnia
Naturalna przekąska dla wszystkich ryb tropikalnych.

KOD EAN

• dafnia: doskonałe źródło błonnika, wspomaga trawienie, bogate
w minerały,
• starannie i powoli suszone na słońcu,
• pełna wartość odżywcza naturalnego pokarmu,
• dieta odpowiednia dla gatunku z zapewnieniem smacznego i urozmaiconego odżywiania,
• doskonałe uzupełnienie pokarmów podstawowych np. TetraMin.

Tetra Delica Krill
Naturalna przekąska dla wszystkich ryb tropikalnych.

KOD EAN

• kryl: niezbędne dla zdrowego wzrostu kwasy tłuszczowe Omega-3,
• starannie i delikatnie liofilizowany,
• pełna wartość odżywcza naturalnego pokarmu,
• dieta odpowiednia dla gatunku z zapewnieniem smacznego i urozmaiconego odżywiania,
• doskonałe uzupełnienie pokarmów podstawowych np. TetraMin.

Tetra Delica Menu
Pokarm podstawowy zapewniający zróżnicowaną
i smaczną dietę.

KOD EAN

• 4 przegrody wypełnione specjalną mieszanką różnych mini płatków i różnorodnego naturalnego pokarmu pochodzenia
zwierzęcego,
• każda z przegród umożliwia ukierunkowane odżywianie za pomocą płatków o pełnej wartości odżywczej wzbogaconych
o naturalny pokarm taki jak artemia, kryl, gammarus i dafnia,
• zapewnia smaczną i urozmaiconą dietę dostosowaną do potrzeb gatunku,
• zawierają wszystkie najważniejsze składniki odżywcze, witaminy i pierwiastki śladowe,
• doskonały w połączeniu z pokarmem podstawowym Tetra np. TetraMin lub pokarmem uzupełniającym takim jak Fresh Delica.
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Tetra Delica Mix
Naturalny pokarm dla wszystkich ryb ozdobnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

237056

KOD EAN

• smaczny przysmak w 4 przegrodach:
dafnia 29%, artemia 18%, kryl 29%, gammarus 24%,
• doskonały suplement podstawowej diety Tetra; zapewnia zróżnicowaną i odpowiednią dla gatunku dietę
• starannie liofilizowane i suszone na słońcu naturalne składniki zapewniają wysoką jakość i wartość odżywczą
• gammarus: naturalne źródło karotenoidów, wspomaga naturalne wybarwianie się ryb. Zawartość białka: ok. 45%
• kryl: niezbędne dla zdrowego wzrostu kwasy tłuszczowe Omega-3. Zawartość białka: ok. 65%
• dafnia: doskonałe źródło błonnika, wspomaga trawienie, bogate w minerały. Zawartość białka: ok. 35%
• artemia: wysoka wartość odżywcza, wysoce skuteczne karotenoidy zapewniają naturalne wybarwienie ryb.
Zawartość białka: ok. 45%

Tetra Fresh Delica
Wyłącznie od Tetra — innowacyjne naturalne pożywienie w bogatym w składniki odżywcze żelu dla
wszystkich ryb tropikalnych. Zapewnia zdrową, naturalną oraz zróżnicowaną dietę, radość z karmienia
i interakcję z rybami. FreshDelica to doskonały pokarm uzupełniający podstawowe pożywienie
TetraMin.
• naturalna przekąska dla wszystkich ryb ozdobnych,
• zawiera naturalne organizmy wodne zamknięte w bogatym w witaminy i składniki odżywcze żelu, opatentowana formuła,
• świeży i naturalny smak zapewniający maksymalne przyswajanie przez ryby,
• ukierunkowane odżywianie zapewniające większą radość z karmienia oraz interakcję z rybami,
• dostępny w czterech różnych smakach: ochotka, artemia, kryl i dafnia,
• sterylne, jałowe opakowanie,
• zawiera nawet dwa razy więcej składników odżywczych niż pokarm mrożony,
• bez dodatku konserwantów,
• można przechowywać do 3 lat, bez konieczności chłodzenia.

Tetra FreshDelica Brine Shrimps Tetra FreshDelica Bloodworms
POJ.

OPAK.

NR ZAM.

48 G

48

80 G
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KOD EAN

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

768673

48 G

48

768741

259263

80 G

36

259249

Tetra FreshDelica Daphnia
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POJ.

OPAK.

NR ZAM.

48 G

48

768666

KOD EAN

KOD EAN

Tetra FreshDelica Krill
POJ.

OPAK.

NR ZAM.

48 G

48

236707

KOD EAN

RODZINY RYB

K ARPIOWATE

PIELĘGNICOWATE

K ĄSACZOWATE

LABIRYNTOWE

DENNE

SZCZUPIEŃCZYKOWATE

ŻYWORODNE

PISKORZOWATE
TĘCZANKOWATE

GATUNKI RYB

POK ARM

Brzanka wysmukła (Puntius titteya)

TetraRubin Granules

Brzanka sumatrzańska (Puntius anchisporus)

TetraMin Granules

Brzanka zielona (Puntius semifasciolatus)

TetraPro Energy

Razbora klinowa (Rasbora heteromorpha)

TetraMin Granules

Brzanka purpurowa (Puntius nigrofasciatus)

TetraPro Colour

Danio pręgowany (Brachydanio rerio)

TetraMin Granules

Razbora plamista (Boraras maculatus)

TetraMin Granules

Pielęgniczka Agassiza (Apistogramma agassizii)

TetraMin Flakes

Naskalnik Dickfelda (Julidochromis dickfeldi)

TetraPro Energy

Paletka (Symphysodon aequifasciatus)

TetraDiscus

Pielęgniczka kakadu (Apistogramma cacatuoides)

TetraPro Colour

Muszlowiec wielooki (Lamprologus ocellatus)

TetraPro Energy

Barwniak czerwonobrzuchy (Pelvicachromis pulcher)

TetraCichlid Granules

Pielęgniczka Ramireza (Microgeophagus ramirezi)

TetraPro Colour

Skalar (Pterophyllum scalare)

TetraMin XL Flakes

Pyszczak żółty (Labidochromis caeruleus)

Tetra Cichlid Crisps

Zwinnik Blehera (Hemigrammus bleheri)

TetraPro Colour

Bystrzyk barwny (Hyphessobrycon callistus)

TetraRubin Granules

Drobnoustek trójpręgi (Nannostomus trifasciatus)

TetraMin Granules

Zwinnik jarzeniec (Hemigrammus erythrozonus)

TetraMin Granules

Błyszczyk cesarski (Nematobrycon palmeri)

TetraMin Flakes

Neon czerwony (Paracheirodon axelrodi)

TetraRubin Granules

Barwieniec czerwony (Hyphessobrycon sweglesi)

TetraPro Colour

Bystrzyk czerwony (Hyphessobrycon flammeus)

TetraPro Colour

Żałobniczka zwyczajna (Gymnocorymbus ternetzi)

TetraMin Flakes

Drobnoustek obrzeżony (Nannostomus marginatus)

TetraMin Granules

Gurami dwuplamisty (Trichogaster trichopterus)

TetraMin Flakes

Sumatrzak Deissnera (Parosphromenus deissneri)

TetraPro Energy

Prętnik trójbarwny (Colisa sota) - Prętnik trójbarwny

TetraMin Granules

Gurami mozaikowy (Trichogaster leeri)

TetraMin Flakes

Wielkopłetw wspaniały (Macropodus opercularis)

TetraPro Energy

Bojownik wspaniały (Betta splendens)

TetraBetta

Prętnik karłowaty (Colisa lalia)

TetraPro Colour

Kirysek trójpręgi (Corydoras trilineatus)

Tetra Cory Shrimp Wafers

Kirysek spiżowy (Corydoras aeneus)

Tetra Cory Shrimp Wafers

Kirysek pandowaty (Corydoras panda)

Tetra Cory Shrimp Wafers

Otocinklus przyujściowy (Otocinclus affinis)

TetraWafer Mix

Peckoltia vittata numer L015 (Peckoltia vittata)

Pleco Veggie Wafers

Proporczykowiec czerwonopręgi (Aphyosemion striatum)

TetraRubin Granules

Proporczykowiec z Kap Lopez (Aphyosemion australe)

TetraPro Colour

Molinezja ostropyska (Poecilia sphenops)

TetraPro Energy

Pawie oczko (Poecilia reticulata)

Tetra Guppy

Zmienniak plamisty (Xiphophorus maculatus)

TetraPhyll Granules

Mieczyk Hellera (Xiphophorus helleri)

TetraPro Algae

Molinezja żaglopłetwa (Poecilia velifera)

TetraPro Algae

Bocja wspaniała (Chrombotia macracanthus)

TetraWafer Mix

Bocja karłowata (Yasuhikotakia sidthimunki)

Tetra Tablets TabiMin

Tęczanka neonowa (Melanotaenia praecox)

TetraMin Flakes

FModrook słoneczny (Pseudomugil furcatus)

TetraPro Energy

POKARM TETRA

REKOMENDOWANE POKARMY DLA
NAJPOPULARNIEJSZYCH GATUNKÓW RYB
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PIELĘGNACJA WODY
PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE AKWARIUM

Ryby wszystkich gatunków wymagają określonych warunków
życia, aby nie zachorować. Możemy nie być w stanie
precyzyjnie odtworzyć naturalnego otoczenia tych stworzeń
w akwarium, jednak możemy postarać się, aby zbiornik był dla
zwierząt możliwie najbardziej komfortowy. System akwarium
funkcjonuje najlepiej, kiedy woda, rośliny i ryby są ze sobą
w harmonii. Jakość wody odgrywa tu kluczową rolę. W zasadzie
powinna być mniej więcej taka sama jak w przypadku wody
w naturalnych siedliskach różnych gatunków ryb. Jakość wody
ma również duży wpływ na zdrowie roślin i mikroorganizmów
w akwarium.
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czynniki indywidualne

mikroorganizmy
podłoże
system filtracyjny

(pH, GH, KH, O2, CO2)
obecność zw. azotu
obecność zw. fosforu

objętość
fizyczne

ryby

Czynniki

przygotowanie wody
chemiczne

roślinność, glony
Czynniki

biologiczne

Czynniki

CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ WODY
W AKWARIUM?

forma (kształt)
temperatura
dotlenienie

Różnicę pomiędzy wodą morską, wodą pitną i naturalną
wodą słodką można odczuć w smaku i zapachu. Jest tak
dzięki czynnikom takim jak zanieczyszczające ją substancje
organiczne i nieorganiczne, wpływ klimatu i substancje
wpływające na skład chemiczny wody. Jako taki, każdy
zbiornik wodny ma własny charakter. Najlepszą opcją dla
akwarystów jest stosowanie wody kranowej, choć również
niesie ze sobą ukryte niebezpieczeństwa. Taka woda może
zawierać metale ciężkie, takie jak miedź, cynk, a nawet ołów
z domowych rur. Ilość chloru używana do dezynfekcji wody
pitnej jest absolutnie nieszkodliwa dla ludzi, jednak nawet
najmniejsze stężenia są niebezpieczne dla ryb, ponieważ
uszkadzają ich skrzela. Dlatego też należy zagwarantować,
że woda będzie bezpieczna dla ryb i roślin, dodając do
niej preparat uzdatniający wodę wodociągową AquaSafe,
w momencie zakładania nowego akwarium lub dokonywania
częściowej wymiany wody.

PIELĘGNACJA WODY

PRZYGOTOWANIE
WODY AKWARIOWEJ

Tetra Betta Aqua Safe
Tetra Betta AquaSafe natychmiast zmienia wodę
wodociągową w bezpieczną dla ryb wodę akwariową.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

193031

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

50 ML

72

198852

100 ML

72

762732

250 ML

24

762749

500 ML

12

198876

5L

1

704183

KOD EAN

• zmienia wodę wodociągową w bezpieczną dla ryb,
• natychmiast neutralizuje substancje szkodliwe dla ryb,
• zapewnia czystą i zdrową dla ryb wodę,
• działa już po kilku sekundach od aplikacji,
• może być stosowany przy hodowli wszystkich rodzajów bojowników.

Tetra Aqua Safe
Uzdatniacz, który błyskawicznie zmienia wodę
wodociągową w niemal naturalną, bezpieczną dla ryb
wodę akwariową.
• nowa formuła o zoptymalizowanej zawartości witaminy B redukuje stres,
którego ryby doświadczają podczas podmian wody,
• natychmiast neutralizuje szkodliwe dla ryb substancje zawarte w wodzie

KOD EAN

wodociągowej: chlor i chloraminę, wiąże metale ciężkie, takie jak miedź,
cynk i ołów,
• zapewnia czystą i zdrową dla ryb wodę,
• zawiera naturalne koloidy wspomagające rozwój pożytecznych bakterii,
• wzbogaca wodę w naturalne substancje niezbędne dla życia ryb, takie jak witalizujący jod oraz magnez wspomagający wzrost
i dobre samopoczucie ryb,
• zoptymalizowana formuła z witaminami redukuje stres i wspomaga zdrowie wszystkich tropikalnych ryb,
• łatwo wyczuwalne koloidy chronią i pielęgnują skrzela i błony śluzowe,
• działa już po kilku sekundach od aplikacji,
• doskonały podczas transportu i rozmnażania ryb,
• zalecany po stosowaniu preparatów leczniczych,
• do stosowania w akwariach słodkowodnych i morskich.

Tetra Safe Start Bacteria
Pomaga stworzyć zdrowe środowisko wodne w akwarium,
Przyspiesza wpuszczenie ryb do nowo założonego
zbiornika. Zawiera żywe bakterie nitryfikacyjne
(Nistrospira i Nitrosomonas) niezbędne dla biologicznej
aktywacji zbiornika.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

50 ML

24

161184

100 ML

24

161313

250 ML

24

175655

KOD EAN

• zawiera żywe bakterie nitryfikacyjne, które znacznie redukują zawartość szkodliwego amoniaku i azotynów,
• zmniejsza zawartość amoniaku w wodzie do 14 razy oraz zawartość azotynów do 10 razy,
• zalecany przy zakładaniu nowych akwariów, każdorazowej podmianie wody oraz kwarantannie ryb,
• doskonałym uzupełnieniem preparatu SafeStart jest AquaSafe,
• może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze od 2°C do 30°C bez konieczności chłodzenia,
• do stosowania w akwariach słodkowodnych.

Tetra Easy Balance
Preparat w płynie stabilizujący parametry wody. Pozwala
zachować równowagę biologiczną w akwarium na okres
do 6 miesiecy! Ogranicza częstotliwość podmian wody
do 2 razy w roku.
• stabilizuje poziom pH i twardości węglanowej, minimalizuje zmiany

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

770492

250 ML

24

139176

500 ML

12

198814

KOD EAN

składu chemicznego wody,
• zapobiega nagłym spadkom kwasowości, ktore mogą być niebezpieczne dla ryb,
• w naturalny sposób redukuje poziom fosforanów i azotanów, ograniczając nadmierny wzrost glonów,
• widoczne cząsteczki obniżające poziom azotanów rozprzestrzeniają się równomiernie w wodzie, po czym opadają na dno,
gdzie rozpoczyna się ich właściwe działanie,
• wzbogaca wodę w wartościowe witaminy, mikroelementy i minerały,
• stosowany zgodnie z zaleceniami ogranicza konieczność podmian wody w akwarium do dwóch razy w roku,
• wpływa korzystnie na ryby i rośliny akwariowe,
• do stosowania w akwariach słodkowodnych.
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Tetra FilterActive zawiera specjalnie wyhodowane szczepy
bakterii nitryfikacyjnych (Nitrospira i Nitrosomonas) oraz
bakterie redukujące osad na dnie zbiornika (Bacillus).

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

24

247000

250 ML

24

247079

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ml

72

148628

250 ml

24

148659

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ml

24

140288

KOD EAN

• przyspiesza rozkład szkodliwych substancji takich jak amoniak i azotyny,
• optymalizuje pracę filtra i zapewnia czystą wodę,
• podtrzymuje równowagę biologiczną w akwarium,
• zapewnia właściwe parametry wody i dobre samopoczucie ryb,
• wspomaga proces filtracji po czyszczeniu filtra i podmianie wody,

PIELĘGNACJA WODY

Tetra Filter Active Bacteria

• do wszystkich akwariów słodkowodnych.

Tetra Nitrate Minus
Tetra NitrateMinus w naturalny sposób eliminuje azotany
(NO3-), pożywkę dla glonów.
• zawarte w preparacie cząsteczki aktywują mikroorganizmy,

KOD EAN

które pochłaniają azotany i biologicznie je rozkładają,
• dla lepszej jakości wody,
• odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich,
• 100 ml na 400 litrów wody w akwarium,
• 250 ml na 1000 litrów wody w akwarium.

Tetra pH/KH Minus
Umożliwia stopniową redukcję pH oraz poziomu twardości
węglanowej.

KOD EAN

• ustanawia naturalne zdrowe parametry wody na poziomie pH poniżej 7,5 a twardość węglanową na poziomie 4° dH,
• precyzyjne i długoterminowe ustawienie twardości węglanowej wody, dzięki regulacji wartości pH,
• bezpieczna i prosta aplikacja,
• do leczenia w przypadkach ostrego zatrucia amoniakiem,
• odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich.

Tetra pH/KH Plus

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

250 ml
24
243545
Tetra pH/KH Plus umożliwia precyzyjny i kontrolowany
wzrost twardości węglanowej (KH). Wartość pH
zależy od KH i zawartości dwutlenku węgla (CO2). Gdy poziom CO2 jest stały, wartość pH można
zmodyfikować wyłącznie wartością KH.

• stabilny poziom pH zapobiega nagłym spadkom kwasowości,
• optymalne dostosowanie KH i pH jest także bardzo ważne dla akwariów z mieszaną obsadą ryb i warunkami zbliżonymi
do środowiska naturalnego,
• parametry wody należy regularnie sprawdzać przy pomocy np. Tetra Test 6in1,
• 250 ml na 1000 litrów wody w akwarium (wzrost KH o ok. 1°dH),
• odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich.

Tetra Phosphate Minus
Redukuje wysokie stężenia fosforanów (PO4) w niezawodny
i naturalny sposób.
• w niezawodny sposób redukuje wysokie stężenia fosforanów,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ml

72

273269

250 ml

24

273146

KOD EAN

• działanie szczególnie delikatne i naturalne, dzięki obecności
mikroorganizmów w akwarium,
• działa delikatnie i bezpiecznie dla wszystkich mieszkańców akwarium,
• nie powoduje mętnienia wody i nie pozostawia żadnych osadów na podłożu,
• preparat odpowiedni dla miękkiej wody (minimalne KH niewymagane),
• zbyt duża ilość fosforanów powoduje rozwój niepożądanych glonów.
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Tetra Nitrate Minus Pearls
Umożliwia trwałe obniżenie zawartości azotanów.
Eliminuje naturalne pożywienie glonów, przyczyniając
się do poprawy jakości wody. Zmniejsza niezbędną
częstotliwość wymiany wody.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ml

36

123373

250 ml

48

189188

KOD EAN

• w naturalny sposób redukuje zawartość azotanów do 12 miesięcy,
• na długi czas poprawia jakość wody,
• w widoczny sposób redukuje wzrost glonów,
• łatwe w zastosowaniu granulki do umieszczenia w podłożu,
• harmonizuje wizualnie z podłożem; jest naturalnie rozkładany przez zawarte w podłożu bakterie,
• długotrwała redukcja poziomu azotanów do wartości poniżej 40 do 50 mg/l (w zależności od warunków panujących
w akwarium),
• do stosowania raz na 12 miesięcy,
• w celu uzyskania bardziej widocznego efektu, dawkę produktu można zwiększyć dwukrotnie,
• w formie granulatu,
• odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich.

Tetra Crystal Water
Tetra CrystalWater oczyszcza wodę w akwarium
z cząsteczek brudu szybko, bezpiecznie i skutecznie.
Krystalicznie czysta woda w akwarium.
• wyselekcjonowane minerały łagodnie usuwają zmętnienie wody,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

144040

250 ML

24

198739

500 ML

12

243521

KOD EAN

• dzięki łagodnemu działaniu produkt jest całkowicie bezpieczny dla
mieszkańców akwarium i szybko zapewnia krystalicznie czystą wodę,
• skuteczność produktu potwierdza czasowe zabarwienie wody na biało,
• składniki aktywne w Tetra CrystalWater łączą drobne cząsteczki w większe, które są następnie usuwane przez filtr,
• należy regularnie czyścić filtr, aby uzyskać lepszy efekt,
• pierwsze efekty są widoczne już po 2-3 godz., krystalicznie czysta woda po 6-12 godz.,
• do wszystkich akwariów słodkowodnych.

Tetra ToruMin
Tetra ToruMin pozwala natychmiast uzyskać wodę
tropikalną (zwaną też „czarną wodą”) identyczną
jak ta, występująca w naturalnym śrdodowisku
ryb. Wyciągi z torfu zamieniają wodę w akwarium
w krystalicznie czystą wodę tropikalną, w której
ryby mogą czuć się swobodnie, w pełni prezentując
zachowania typowe dla gatunku.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

745209

500 ML

12

736306

KOD EAN

• aktywne biologicznie składniki wzmacniają witalność i naturalne zabarwienie ryb,
• naturalne taniny i kwasy humusowe wspomagają dobre samopoczucie
i odporność ryb,
• naturalnie stabilizuje wartość pH wody,
• warunki wodne zbliżone do naturalnych redukują poziom stresu u ryb,
• ułatwia aklimatyzację, hodowlę i pielęgnację wrażliwych i cennych gatunków ryb z czarnych wód strefy tropikalnej,
• poprawia jakość wody dzięki naturalnym koloidom roślinnym,
• jod pozwala przygotować się rybom do godów i sprzyja tarłu,
• naturalny wyciąg z torfu nadaje wodzie lekko brązowy odcień,
zmniejszając dostęp światła, a tym samym redukując rozwój glonów,
• starannie dobrane makroelementy i pierwiastki śladowe wspomagają wzrost roślin,
• gwarancja braku fosforanów!
• unikalny, wysoce zrównoważony ekologicznie proces produkcji,
• doskonały do stosowania w akwariach ze wszystkimi rybami słodkowodnymi takimi jak dyskowce, skalary, sumy, neony lub
pielęgnice południowoamerykańskie, jak również krewetki i skorupiaki.
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POJ.

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

12 CAPS
48
146860
Zapobiega gromadzeniu się szlamu w podłożu i eliminuje
nieprzyjemne zapachy. Tetra Biocoryn zawiera wysoce
24 CAPS
60
146891
aktywne enzymy i koncentraty bakterii, które oczyszczają
wodę i przyspieszają rozkład substancji organicznych takich
jak niezjedzony pokarm, odchody ryb i obumarłe fragmenty roślin. Specjalna formuła, zapewniająca
natychmiastowe, trwałe rezultaty, w bezpieczny sposób rozkłada szlam i zapobiega jego dalszemu
gromadzeniu. Z wody eliminowane są nieprzyjemne zapachy, co czyni ją czystą i zdrową.

• zawiera mikroorganizmy o dużej efektywności, przyspieszające rozkład materiału organicznego takiego jak pokarm, odchody

PIELĘGNACJA WODY

Tetra Biocoryn

i martwe fragmenty roślin,
• trwale usuwa z wody nieprzyjemne zapachy,
• zapobiega gromadzeniu się szlamu w podłożu,
• przyspiesza rozkład szlamu w podłożu,
• bezpiecznie usuwa z wody zanieczyszczenia,
• zapobiega mętnieniu i zapewnia czystą, zdrową dla ryb wodę,
• zmniejsza zanieczyszczenie filtrów,
• zapobiega gromadzeniu się szkodliwych substancji organicznych i zapychaniu się filtrów,
• poprawia równowagę biologiczną zbiornika i zapewnia zdrowe środowisko wodne,
• minimalizuje pielęgnację poprzez zmniejszenie częstotliwości czyszczenia i wydłużenie okresu użytkowania filtrów,
• udoskonalona formuła z enzymami o wysokiej aktywności i zarodnikami zapewniająca natychmiastowe, długotrwałe działanie.

Tetra Bactozym

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

Tetra Bactozym przyspiesza biologiczną aktywację
10 CAPS
24
140257
akwarium. Naturalne, organiczne koloidy pokrywają wkład
filtra i wszystkie powierzchnie niewidoczną warstwą,
wspomagającą rozwój kolonii pożytecznych bakterii filtracyjnych. Oznacza to możliwość wpuszczenia
pierwszej partii ryb już po 24 godzinach od przygotowania nowego akwarium. Zarówno wodę, jak i filtr
można wymieniać bez istotnej utraty aktywności biologicznej.
• starannie dobrane enzymy pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie i utrzymują krystalicznie czystą wodę,
• przyspiesza aktywację biologiczną, upraszczając proces „dojrzewania” nowego akwarium,
• tworzy doskonałe środowisko, sprzyjające rozwojowi bakterii aktywnie uczestniczących w procesie rozkładu,
• ułatwia i przyspiesza namnażanie się bakterii filtracyjnych (rozkład amoniaku i azotynów)
• wspomaga rozkład zanieczyszczeń organicznych,
• zarówno wodę, jak i filtr można wymieniać bez istotnej utraty aktywności bakterii,
• wspomaga rozwój mikroorganizmów uszkodzonych lub osłabionych działaniem produktów leczniczych,
• udoskonalona formuła z enzymami o wysokiej aktywności i zarodnikami zapewniająca natychmiastowe, długotrwałe działanie,
• odpowiedni dla wszystkich akwariów słodkowodnych i morskich.

Tetra Vital
Wspomaga witalność, dobre samopoczucie i naturalne
zabarwienie ryb. TetraVital wzbogaca wodę w cenne
witaminy, minerały i pierwiastki śladowe pochodzące
z naturalnego środowiska ryb, których nie zawiera woda
z kranu, albo które zostały już wyczerpane w akwarium.
Pozwala to stworzyć niemal naturalne środowisko,
w którym ryby czują się swobodnie i rozwijają swoje
naturalne zabarwienie.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

139237

250 ML

24

198791

500 ML

12

736337

KOD EAN

• naturalnie aktywne witaminy z grupy B poprawiają witalność i obniżają stres,
• magnez poprawia samopoczucie i sprzyja zdrowemu rozwojowi ryb,
• pantenol chroni błony śluzowe ryb,
• jod pomaga przygotować się rybom do godów i zwiększa szanse na pomyślność tarła,
• ważne pierwiastki śladowe pomagają zapobiegać ich niedoborom,
• sprzyja rozwojowi roślin i mikroorganizmów,
• do stosowania we wszystkich typach akwariów słodkowodnych.
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STOSOWANIE PRODUKTÓW
DO PIELĘGNACJI WODY

PRODUKT

OBJĘTOŚĆ / ZAWARTOŚĆ

ZALECANE STOSOWANIE

100 ml

200 l

250 ml
TETRA AQUA SAFE

TETRA SAFE START

500 l
5 ml na 10 litrów wody

500 ml

1,000 l

5l

10,000 l

50 ml

60 l

100 ml

5 ml na 6 litrów wody

250 ml

400 l
5 ml na 20 litrów wody

250 ml

1,000 l

100 ml

400 l

250 ml

2,5 ml na 10 litrów wody

500 ml

TETRA VITAL

400 l
2,5 ml na 10 litrów wody

250 ml

1,000 l

100 ml / 65 g

81.25 l

250 ml / 150 g

8 g na 10 litrów wody

187.5 l

3 l / 2.1 kg

2,625 l

100 ml

200 l

250 ml

5 ml na 10 litrów wody

500 ml

500 l
1,000 l

100 ml
TETRA CRYSTAL WATER

200 l - 400 l
5 ml na 10 litrów wody

250 ml

500 l - 1,000 l

12 kapsułek
TETRA BIOCORYN

600 l
1 kapsułka na 50 litrów wody

24 kapsułki

42

1,000 l
2,000 l

100 ml
TETRA NITRATE MINUS

TETRA NITRATE MINUS
PEARLS

120 l
300 l

100 ml
TETRA FILTER ACTIVE

TETRA EASY BALANCE

OBJĘTOŚĆ ZBIORNIK A

1,200 l

TETRA BACTOZYM

10 kapsułek

1 kapsułka na 100 litrów wody

1,000 l

TETRA PH/KH MINUS

250 ml

5 ml na 100 litrów wody

5,000 l

TETRA PH/KH PLUS

250 ml

5 ml na 20 litrów wody

1,000 l

NOWE AKWARIUM

UTRZYMANIE
AKWARIUM

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Uzdatnianie wody kranowej

X

X

Każdorazowo przy wymianie wody, po dodaniu
nowych ryb

Dodanie bakterii filtracyjnych

X

Dodanie bakterii filtracyjnych

Utrzymanie jakości wody

X

Obniżenie poziomu azotanu

PIELĘGNACJA WODY

ZASTOSOWANIE

Po wprowadzeniu ryb
do akwarium, po leczeniu

X

Po czyszczeniu filtra

X

Raz w tygodniu

X

Raz w tygodniu

Przy zakładaniu
nowego akwarium

Obniżenie poziomu azotanu

X

Dodanie substancji
odżywczych do wody

X

X

Każdorazowo przy wymianie wody, po
chorobach

Oczyszczenie wody

X

X

Wg potrzeb

Rozkład szkodliwych substancji

X

X

Wg potrzeb

Wspomaganie bakterii filtracyjnych

X

X

Każdorazowo przy wymianie wody, po
czyszczeniu filtra, po leczeniu

Zmniejszenie twardości wody

X

X

Wg potrzeb

Zwiększenie twardości wody

X

X

Wg potrzeb
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SPRAWDZANIE
PARAMETRÓW WODY
Każdy akwarysta powinien regularnie mierzyć parametry
wody. Niewłaściwe wartości świadczą o braku równowagi
biologicznej w zbiorniku. Systematyczna kontrola parametrów
wody umożliwia szybsze wykrycie i zapobieganie ewentualnym
problemom w akwarium.
Testy Tetra są całkowicie bezpieczne i łatwe w użyciu wystarczy porównać wynik z paska testowego ze skalą
na opakowaniu lub policzyć krople niezbędne do zmiany
koloru odczynnika. Najszybszym sposobem na kontrolę
podstawowych parametrów wody akwariowej są testy
paskowe Tetra 6in1.

JAK UTRZYMAĆ DOBRĄ JAKOŚĆ WODY?
Nie ma jednego sposobu na uzyskanie idealnej wody

systemu

akwariowej, ponieważ każde akwarium jest inne i stanowi

przyspieszyć aktywację biologiczną, użyj środka Safe Start.

jedyne w swoim rodzaju siedlisko. Doradź swoim klientom,

Zastosowanie produktu Bactozym pomoże w naturalnym

jakie parametry wody są najlepsze dla ryb i roślin. Poniżej

rozwoju bakterii w akwarium. Materiał filtracyjny należy

znajdują się ogólne wskazówki dla każdego akwarysty

regularnie czyścić, aby zapobiec nagromadzeniu się mułu

chcącego zminimalizować ilość szkodliwych substancji:

i cząstek organicznych.

1. UNIKAJ ZBYT DUŻEGO ZARYBIENIA

4. WYJAŚNIJ KLIENTOM JAK WAŻNE JEST
WYMIENIANIE WODY

Bardzo ważne jest, aby nie trzymać w akwarium zbyt wielu ryb

filtracji

zajmuje

około

4-6

tygodni.

Aby

ani ryb, które są zbyt duże w stosunku do rozmiarów zbiornika.

Wymiana co najmniej 30% wody za pomocą odmulacza, np.

Złota zasada dla ryb niedrapieżnych: 1-2 litry wody na

jednego z modeli Tetra GC, pozwala usunąć brud i szczątki

1 cm ryby.

roślin. Do świeżej wody z kranu należy zawsze dodawać
preparat do uzdatniania wody AquaSafe. Jeśli woda nie jest

2. KARM RYBY REGULARNIE, KILKA RAZY
DZIENNIE W NIEWIELKICH PORCJACH
Lepiej jest karmić ryby kilka razy dziennie, podając
im niewielkie porcje pokarmu, niż tylko raz dziennie.
Pokaż klientom ile pokarmu powinni podawać rybom.

3. ZAOFERUJ KLIENTOM ODPOWIEDNI FILTR
Upewnij się, że rodzaj filtracji jest odpowiedni, w szczególności
biorąc pod uwagę rozmiar akwarium i zarybienie. Kiedy
zakładane jest nowe akwarium, biologiczna aktywacja
44

wymieniana regularnie, a jej parametry są stabilne, zaleć
stosowanie środka EasyBalance.

5. KUPUJĄC ROŚLINY, NIE ZAPOMNIJ
O NAWOZIE
Kiedy rośliny zdrowo rosną, usuwają z wody azotan, stabilizując
aktywność biologiczną w akwarium Jednakże roślinom
brakuje zbilansowanych makro- i mikroelementów. Wszystkie
nawozy Tetra są wolne od azotanu i fosforanu. Dla nowo
założonych akwariów dostępne są nawozy wolnodziałające
CompleteSubstrate oraz InitialSticks.

Tetra Test 6in1 umożliwia
szybką kontrolę wody
w akwarium.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

25
PASKÓW

24

175488

10
PASKÓW

25

283725

KOD EAN

• szybkie i łatwe badanie jakości wody,
• zanurz pasek testowy i zbadaj 6 najważniejszych parametrów wody w ciągu zaledwie
60 sekund,
• mierzy poziom pH, twardość węglanową (KH) i ogólną (GH) oraz zawartość azotynów
(NO2), azotanów (NO3) i chloru (Cl2),
• pH – wartość pH określa kwasowość lub zasadowość wody, co ma ogromne
znaczenie dla zdrowia ryb. Idealna wartość wynosi od 6,5 do 8,5,
• KH – twardość węglanowa zapewnia stabilną wartość pH; ogólnie zalecane są
wartości pomiędzy 3° a 10° dH,
• GH – twardość ogólna ma bezpośredni wpływ na zdrowie ryb, roślin
i mikroorganizmów. Idealna wartość wynosi od 6° do 16° dH
• NO2 – poziom azotynów zbliżony do zera wskazuje, że filtr działa prawidłowo, a woda
jest bezpieczna dla ryb,
• NO3 – zawartość azotanów określa „świeżość” wody oraz prawdopodobieństwo
sprzyjania rozwojowi glonów,
• Cl2 – dostarcza informacji o zawartości chloru w wodzie; zbyt wysoka wartość jest
szkodliwa dla pożytecznych bakterii i ryb.

Tetra Test Strips
Ammonia
Szybki i precyzyjny test na
zawartość NH3/NH4+.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

25
PASKÓW

24

199279

• zanurz pasek testowy w wodzie,
• wyjmij pasek testowy po ok. 5 sekundach,
• nie strząsaj nadmiaru wody,
• trzymaj pasek w pozycji poziomej stroną testową do góry przez ok 15-30 sek,
• porównaj wynik na pasku z tabelą na opakowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyjmij pasek z opakowania i szczelnie je zamknij. Zanurz
pasek w wodzie akwariowej na kilka sekund, wyjmij pasek
z wody, strząśnij nadmiar wody i po ok. 60 sekundach
porównaj wynik ze skalą na opakowaniu. Testowe paseczki
lakmusowe są wrażliwe na wilgoć, dlatego opakowanie
powinno być zawsze szczelnie zamknięte. Wynik należy
odczytać po minucie, gdyż paseczki lakmusowe szybko
wysychają i zniekształcają wynik testu.

KOD EAN

PIELĘGNACJA WODY

Tetra Test 6in1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ, INNOWACJA, UNIKALNOŚĆ
Tetra Test Algae Control 3in1
Pierwszy na rynku test dla akwariów i oczek
wodnych, pomagający w walce z glonami.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

25
PASKÓW

24

299078

KOD EAN

Tetra jako pierwsza na rynku stworzyła test paskowy Test AlgaeControl 3in1 mierzący poziom
fosforanów, który pomaga w ograniczeniu rozwoju glonów. Test mierzy dwa najbardziej
istotne parametry determinujące wzrost glonów: fosforany i azotany, a także twardość
węglanową, stanowiącą bufor dla odczynu wody.
• Wysokie wartości fosforanów i azotanów w oczkach wodnych i akwariach mogą szybko stać się problemem,
powodując wzrost glonów.
• Twardość węglanowa jest bardzo ważna dla stabilnego odczynu wody przy stosowaniu produktów przeciw glonom.

Pierwszy na rynku test

Pomoc w zapobieganiu

Szybki i łatwy

Wygodny

paskowy mierzący

glonom

do analizy wynik

i niezawodny

fosforany

2. Odczekaj ok. 60 sekund,

3. Porównaj pola

w wodzie i poruszaj

nie wstrząsaj paskiem

testowe ze skalą

przez 2 sekundy.

testowym.

na opakowaniu.
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1. Zanurz pasek testowy

NIEWŁAŚCIWE PARAMETRY WODY MOGĄ
WPŁYWAĆ NA ROZWÓJ GLONÓW
TWARDOŚĆ
WĘGLANOWA

PO 4 FOSFORANY

NO 3 AZOTANY

KH

Gdy stężenie fosforanów

Gdy stężenie azotanów

KH reprezentuje stężenie

jest zbyt wysokie, zalecamy

w akwarium jest zbyt wysokie,

wodorowęglanu, który działa

częściową wymianę

zalecamy częściową wymianę

jako bufor pH. Stabilny odczyn

wody lub użycie Tetra

wody lub użycie preparatu

wody zostanie osiągnięty przy

PhosphateMinus lub Tetra

Tetra Nitrate Minus.

wartościach KH ≥ 6 ° dH.

Pond PhosphateMinus.

Aby zwiększyć KH, zalecamy
stosowanie Tetra pH / KH Plus
lub Tetra Pond WaterStabiliser.

PIELĘGNACJA WODY

WYGODNE W UŻYCIU TESTY W FORMIE PASKÓW

Tetra Test NH 3 /NH 4+
POJ.

17 ML
10 ML
7 ML

OPAK. NR ZAM.

72

KOD EAN

735026

2X10ML

OPAK. NR ZAM.

72

KOD EAN

10 ML

72

KOD EAN

723559

10 ML
+
16,5 G

OPAK. NR ZAM.

72

POJ.

48

72

132481

744837

OPAK. NR ZAM.

72

KOD EAN

723542

OPAK. NR ZAM.

72

KOD EAN

734258

Tetra Test pH
KOD EAN

POJ.

10 ML

756496

OPAK. NR ZAM.

POJ.

2X10ML

OPAK. NR ZAM.

72

KOD EAN

745827

Tetra Test O 2

Tetra Test PO 4
10 ML
+
16,5 G

72

KOD EAN

Tetra Test CO 2

Tetra Test Fe
POJ.

POJ.

10 ML

723429

OPAK. NR ZAM.

OPAK. NR ZAM.

Tetra Test GH

Tetra Test KH
POJ.

POJ.

1X19 ML
+
2X10 ML

Tetra Test NO 2POJ.

Tetra Test NO 3-

KOD EAN

POJ.

1X10 ML
+
2X9 ML

OPAK. NR ZAM.

72

746763

KOD EAN

ŚRODKI DO ZWALCZANIA
GLONÓW
Tetra Algizit *
Środek do zwalczania uporczywych glonów w akwarium.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

10 TAB

48

770386

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

770416

250 ML

24

198753

500 ML

12

204164

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 TAB

48

157743

KOD EAN

• zawiera silne składniki aktywne pozwalające szybko zwalczyć glony
i zatrzymać ich rozwój,
• do stosowania przy silnym rozwoju glonów,
• nie barwi wody.

Tetra Algu Min Plus *
Tetra AlguMin Plus szybko zwalcza wszystkie rodzaje
glonów i skutecznie zapobiega rozwojowi nowych.
• substancja czynna jest uwalniana natychmiast, co zapewnia szybkie
działanie preparatu,
• równomierne rozprowadzanie substancji czynnej dzięki formule

KOD EAN

w płynie,
• do wszystkich akwariów słodkowodnych.

Tetra Algo Stop depot *
Skoncentrowane tabletki umożliwiające długotrwałą
kontrolę wzrostu glonów w akwariach słodkowodnych.
• zwalcza glony nitkowate i pędzelkowate,
• zapobiega rozwojowi glonów,

• zawiera wysoce skuteczne substancje do zwalczania glonów o szerokim zakresie działania,
• tabletki stopniowo uwalniają aktywne substancje zapewniając działanie preparatu przez około sześć tygodni,
• odpowiednio stosowany, środek nie stanowi zagrożenia dla ryb, roślin oraz mikroorganizmow wodnych.

* Ostrożnie używaj środków biobójczych. Zawsze czytaj informacje na etykiecie przed użyciem produktu.

KOD EAN

PIELĘGNACJA WODY

Sinice

Glony Pędzelkowate

Glony Nitkowate

PRODUKT

OBJĘTOŚĆ /
ZAWARTOŚĆ

STOSOWANIE

100 ml

TETRA
ALGU MIN
PLUS

250 ml

OBJĘTOŚĆ
ZBIORNIK A

ZASTOSOWANIE

NOWE
AKWARIUM

PIELĘGNACJA
AKWARIUM

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Zapobieganie
i zwalczanie łagodnych
przypadków występowania
glonów

X

X

Każdorazowo przy
wymianie wody,
co 4 tygodnie

200 l

5 ml na
10 litrów wody

500 ml

500 l

1,000 l

TETRA
ALGIZIT

10 tab

1 tabletka na
20 litrów wody

200 l

Powstrzymuje rozwój
glonów

X

Wg potrzeb,
co 4 tygodnie

TETRA
ALGO STOP
DEPOT

12 tab

1 tabletka na
20 litrów wody

240 l

Hamowanie wzrostu
szczególnie uporczywych
glonów

X

Wg potrzeb,
co 4 tygodnie
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PIELĘGNACJA
ROŚLIN
Wciąż zadziwia mnogość wyborów różnych rodzajów

biologii w szkole. Rośliny służą również jako miejsca kryjówki

wspaniałych roślin wodnych, we wszystkich kształtach

mniejszych ryb i oferują zwierzętom miejsce na złożenie

i rozmiarach, które można kupić w sklepach zoologicznych.

ikry. Zawsze jednak pozostaw wystarczająco dużo miejsca

Jest wiele rodzajów roślin, które pasują do każdego akwarium

dla aktywnych i żwawych (pływających w ławicach) ryb, aby

i nie trzeba wspominać, że potrzebują troski i uwagi, aby

mogły czuć się swobodnie w zbiorniku.

wyglądały pięknie i były zdrowe. Jednak jaką funkcję rośliny
akwariowe rzeczywiście pełnią w zbiorniku z rybami i czego

Podręcznikowo, podczas zakładania akwarium powinieneś

potrzebują, by się rozwijać?

dążyć do pokrycia około jednej trzeciej dna zbiornika roślinami.
Podobnie jak inne organizmy żywe, rośliny akwariowe mają

Przede wszystkim rośliny wodne dostarczają tlenu dla

pewne wymagania, jeśli chodzi o jakość i temperaturę wody.

wszystkich innych stworzeń żyjących w akwarium, a nawet

To jest coś, o czym Twoi klienci powinni pamiętać wybierając

dla siebie w ciągu nocy. W rzeczywistości większość z nas

rośliny do swojego akwarium.

uczy się tego procesu, zwanego fotosyntezą, na lekcjach

CZEGO POTRZEBUJĄ ROŚLINY,
ABY ZDROWO I BUJNIE ROSNĄĆ?
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OŚWIETLENIE

WITAMINY I PIERWIASTKI
ŚLADOWE

DWUTLENEK WĘGLA

ŻELAZO I POTAS

Naturalne podłoże zapewniające optymalne warunki
glebowe dla zdrowego i bujnego wzrostu roślin. Dzięki
dużej powierzchni i porowatej strukturze, neutralne
dla parametrów wody granulki na bazie gliny stanowią
znacznie lepsze rozwiązanie niż tradycyjny żwir akwariowy.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

3L

1

246898

6L

1

246911

KOD EAN

• wspomaga rozwój pożytecznych bakterii w podłożu,
• redukuje organiczne zanieczyszczenie wody,
• wspomaga działanie filtra i zapewnia czystą wodę,
• przyspiesza biologiczną aktywację akwarium,

PIELĘGNACJA ROŚLIN

Tetra Active Substrate

• przeciwdziała zbrylaniu się podłoża,
• zapewnia optymalną strukturę podłoża,
• zapobiega gniciu korzeni,
• umożliwia szybkie ukorzenienie się roślin ,
• gwarantuje mocne osadzenie również delikatnych korzeni w porach podłoża,
• dostarcza korzeniom roślin optymalną ilość substancji odżywczych,
• zapewnia ciągłą cyrkulację wody dzięki przepuszczalności wody wyższej o 50% w porównaniu z tradycyjnymi podłożami
żwirowymi,
• wspomaga zdrowy i bujny wzrost roślin.

Tetra Complete Substrate
Bogate w substancje odżywcze podłoże zapewniające
nawożenie przez długi czas.
• umożliwia bujny i zdrowy rozwój roślin wodnych,
• nawóz o długotrwałym działaniu,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

2,5 KG

1

297524

5,0 kg

1

245303

10 kg

1

247338

KOD EAN

• do stosowania podczas zakładania akwarium,
• gotowe do użycia,
• zapewnia szybkie i bezpieczne sadzenie roślin i zwiększa wytrzymałość
korzeni,
• naturalny produkt wzbogacony specjalnymi mikroelementami i minerałami,
• bujne, zielone liście dzięki długo uwalnianemu żelazu,
• naturalny czarny torf o dużej zawartości substancji humusowych zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju roślin wodnych,
• zoptymalizowana mieszanka piasku kwarcowego umożliwia szybki rozwój systemu korzeniowego roślin i poprawia cyrkulację
wody,
• nie zawiera azotanów ani fosforanów,
• do wszystkich akwariów słodkowodnych.

Tetra Initial Sticks
Tetra InitialSticks zmienia żwir w podłoże bogate
w substancje odżywcze wspomagające zdrowy rozwój
roślin akwariowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

246201

KOD EAN

• przekształca żwir w żyzne podłoże,
• dzięki długotrwałemu działaniu zapewnia rozwój bujnych roślin,
• idealny przy zakładaniu akwarium,
• wspomaga szybki wzrost roślin,
• zawiera cenne składniki naturalne i mineralne, jak substancje humusowe, glinę i żelazo,
• dostarcza roślinom cennych składników odżywczych przez co najmniej rok,
• nie zawiera fosforanów i azotanów,
• do wszystkich akwariów słodkowodnych,
• 200 g na 200 litrów wody w akwarium.
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Tetra Planta Start
Nawóz w tabletkach zapewniający piękny i bujny wzrost
roślin akwariowych. Dostarcza roślinom odpowiednio
skomponowaną mieszankę niezbędnych składników.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 TAB

48

297494

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

139268

250 ML

24

297371

500 ML

12

751712

5L

1

126060

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

297401

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

10 TAB

48

140370

30 TAB

48

298163

KOD EAN

• zapewnia ochronę i wzmacnia nowo zasadzone rośliny,
• zawartość hormonów roślinnych przyspiesza wzrost roślin,
• wspomaga rozwój korzeni,
• ułatwia rozwój korzeni roślinom nowo posadzonym i przesadzanym,
• makroskładniki odżywcze poprawiają odporność roślin,
• działa korzystnie na rośliny odżywiając je przez system korzeniowy.

Tetra Planta Min
Dzięki specjalnej formule, składniki odżywcze zawarte
w preparacie Tetra PlantaMin pozostają dostępne dla
roślin przez okres 4 tygodni. Żelazo, potas, mangan i inne
istotne pierwiastki śladowe zapewniają bujny i zdrowy
rozwój roślinności.
• bujny rozwój roślin stanowi najlepsze zabezpieczenie przed glonami,

KOD EAN

• umożliwia wchłanianie składników odżywczych przez liście,
• nie zanieczyszcza wody, gdyż nie zawiera fosforanów i azotanów,
• do akwariów słodkowodnych.

Tetra Planta Pro Micro
Preparat Tetra PlantaPro Micro został opracowany,
by uzupełniać szybko wchłaniane przez rośliny pierwiastki
śladowe i witaminy w dogodnej dla nich postaci.

KOD EAN

• zapewnia zdrowy i bujny rozwój roślinności,
• sprzyja pięknym, zielonym liściom,
• zapobiega niedoborom najważniejszych substancji,
• bujny rozwój roślin stanowi najlepsze zabezpieczenie przed glonami,
• umożliwia wchłanianie składników odżywczych przez liście,
• nie zanieczyszcza wody, gdyż nie zawiera fosforanów i azotanów,
• do akwariów słodkowodnych.

Tetra Crypto
Nawóz w tabletkach do korzeni zapewniający bujny
i zdrowy wzrost roślin akwariowych.

KOD EAN

• składniki odżywcze są wchłaniane przez korzenie,
• zawiera żelazo oraz inne istotne mikroelementy w złożonej
i związanej postaci,
• substancje odżywcze są dostępne dla roślin przez długi czas,
• preparat jest dostosowany do specyficznych wymagań podłoża akwariowego i sprzyja rozwojowi zawartych w podłożu
mikroorganizmów,
• nie zawiera azotanów i fosforanów, nie zanieczyszcza wody,
• zapobiega nadmiernemu wzrostowi glonów.
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Praktyczny i kompletny zestaw z CO2 dla
bujnych i zdrowych roślin akwariowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1 PCS

12

735668

KOD EAN

• prosty sposób na wzbogacenie wody w akwarium w CO 2 ,
• rośliny akwariowe rosną silniejsze i zdrowsze,
• optymalny wzrost roślin zwiększa zawartość tlenu w wodzie, co jest kluczowe dla zdrowia ryb,
• zapobiega gromadzeniu się osadu na liściach i szybach,
• zawiera preparat Tetra CO 2 Depot, rurkę dyfuzyjną z membraną, pierścień zaciskowy, rurkę łączącą,
przyssawki i informację o produkcie,
• do akwariów o pojemności do 130 litrów.

Tetra CO 2 Optimat Refill
Nawóz z dwutlenkiem węgla dla bujnego wzrostu roślin
akwariowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

11 G

6

751859

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

240100

KOD EAN

• wymienna butla do zestawu Tetra CO 2 Optimat,
• do akwariów o pojemności do 130 litrów.

Tetra CO 2 Plus
• CO 2 stanowi ważny składnik odżywczy, zapewniający zdrowy i bujny
rozwój roślin; preparat Tetra CO 2 Plus dodaje do wody związki węgla
w postaci łatwo dostępnej dla roślin,
• biologiczne uwalnianie CO 2 nawet do tygodnia,
• rośliny akwariowe rosną silniejsze i zdrowsze,
• łatwe stosowanie bez dodatkowych urządzeń,
• bujny rozwój roślin stanowi najlepsze zabezpieczenie przed glonami.

KOD EAN

PIELĘGNACJA ROŚLIN

Tetra CO 2 Optimat

STOSOWANIE I ZAKRES

OBJĘTOŚĆ /
ZAWARTOŚĆ

PRODUKT

ZALECANE
STOSOWANIE

OBJĘTOŚĆ
ZBIORNIK A

ZASTOSOWANIE

ZAKŁADANIE
NOWEGO
PIELĘGNAAKWARIUM /
CJA ROŚLIN
WPROWADZENIE
NOWYCH ROŚLIN

CZĘSTOTLIWOŚĆ

TETRA COMPLETE SUBSTRATE – KONCENTRAT PODŁOŻA ZE SKUTECZNYM NAWOZEM WOLNODZIAŁAJĄCYM
TETRA COMPLETE
SUBSTRATE

2.8 kg

50–60 l

5.8 kg

100-120 l

Nawożenie nawozem
wolnodziałającym

Jednorazowo
przy zakładaniu
akwarium

X

TETRA INITITALSTICKS – PAŁECZKI Z NAWOZEM ZMIENIAJĄCE ŻWIREK AKWARIOWY W ŻYZNE PODŁOŻE
TETRA INITIAL
STICKS

250 ml

1 g na litr wody

200 g na 200
litrów wody

Nawożenie nawozem
wolnodziałającym

Jednorazowo
przy zakładaniu
akwarium

X

TETRA ACTIVE SUBSTRATE – NATURALNE PODŁOŻE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNE WARUNKI GLEBOWE
DLA ZDROWEGO I BUJNEGO WZROSTU ROŚLIN

TETRA ACTIVE
SUBSTRATE

3 kg/6 kg

3 kg na 30-litrowe
akwarium –
6 kg na 60-litrowe
akwarium

30–60 L

Podłoże

Jednorazowo
przy zakładaniu
akwarium

X

TETRA PLANTASTART – WZMACNIA I CHRONI NOWO ZASADZONE ROŚLINY WODNE
TETRA PLANTA
START

12 tab.

1 tab. na 50 l wody

600 l

Pomaga roślinom
ukorzenić się

X

X

Przy sadzeniu
roślin

TETRA PLANTAPRO – COTYGODNIOWY KOMPLETNY NAWÓZ Z MIKROELEMENTAMI I WITAMINAMI,
ZAPEWNIAJĄCY ZDROWY, BUJNY WZROST ROŚLIN
TETRA PLANTA
PRO MICRO

250 ml

2,5 ml na 20 litrów wody

2,000 l

Nawóz w płynie

X

X

Raz w tygodniu

TETRA PLANTAMIN – NAWÓZ W PŁYNIE GWARANTUJĄCY BUJNY WZROST I ZDROWIE ROŚLIN WODNYCH
100 ml
TETRA PLANTA
MIN

250 ml
500 ml

400 l
5 ml na 20 litrów wody

5l

1,000 l
2,000 l

Nawóz żelazowy

X

X

Każdorazowo przy
wymianie wody,
co 4 tygodnie

20,000 l

TETRA CRYPTO – NAWÓZ W TABLETK ACH ZAPEWNIAJĄCY BUJNY WZROST I ZDROWIE KORZENI ROŚLIN WODNYCH

10 tab.
TETRA CRYPTO
50 tab.

1 tab. -> na 20 litrów
wody przy wstępnym
nawożeniu i 1 tab. ->
na 40 litrów wody przy
częściowych zmianach
wody

200-400 l
Nawóz żelazowy

X

X

Co 4 tygodnie

X

Każdorazowo przy
wymianie wody,
co 2 tygodnie

1,000-2,000 l

TETRA CO2 PLUS – DO COTYGODNIOWEGO STOSOWANIA
– NAWÓZ W PŁYNIE W POSTACI DWUTLENKU WĘGLA – SILNY I ZDROWY WZROST ROŚLIN
TETRA CO2 PLUS
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250 ml

12,5 ml na 100 litrów
wody

2,000 l

Nawóz w postaci
dwutlenku węgla

X

PŁYN
wchłanianie przez
liście

TABLETKI
działanie przez korzenie

ODŻYWCZE
PODŁOŻE

WZBOGACANIE WODY
w związki węgla

REGULACJA
PIELĘGNACJA

ZAKŁADANIE
AKWARIUM

ZAKŁADANIE
AKWARIUM

REGULACJA
PIELĘGNACJA

Tetra
CompleteSubstrate

Tetra PlantaMin

Tetra PlantaStart

Dostarcza składniki
odżywcze dla roślin do
4 tygodni od aplikacji

Ochrona i wzmocnienie
nowo posadzonych
roślin

REGULACJA
PIELĘGNACJA

Tetra PlantaPro
Micro
Uzupełnienie szybko
wchłanianych przez
rośliny pierwiastków
śladowych i witamin

Tetra CO2Plus

Bogate w substancje
odżywcze podłoże

Związki węgla w postaci
łatwo dostępnej
dla roślin

REGULACJA
PIELĘGNACJA

ZAKŁADANIE
AKWARIUM

REGULACJA
PIELĘGNACJA

Tetra Crypto

Tetra ActiveSubstrate

Tetra CO2Optimat

Bujny i zdrowy wzrost
roślin

Naturalne podłoże
wspomaga ukorzenienie
roślin

Intensywne odżywienie
roślin związkami węgla

REGULACJA
PIELĘGNACJA

Tetra InitialSticks
Użyźnia podłoże na długi
czas

PIELĘGNACJA ROŚLIN

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJĄ TWOJE ROŚLINY

ZŁOTE RYBKI

Ogólnie rzecz biorąc, myślimy o złotych rybkach jako
stworzeniach żyjących w akwariach i oczkach wodnych.
Jednak te popularne ryby przywędrowały do nas pierwotnie
z odległych Chin. To właśnie tam, ponad 1500 lat temu, miała
swój początek historia hodowli złotych rybek, a Chińczycy do
dziś uznają je za symbol dobrobytu i szczęścia. Złote rybki po
raz pierwszy pojawiły się w Europie w XVII wieku. Początkowo
były popularną atrakcją w oczkach wodnych arystokratów,
lecz wkrótce podbiły serca ogółu społeczeństwa, a posiadanie
i hodowla złotych rybek szybko rozpowszechniły się na całym
kontynencie.

ZŁOTA REGUŁA
Jeśli chodzi o obecność złotych rybek w akwarium, jest
tylko jedna prosta złota zasada: co najmniej 5 litrów wody
na 1 cm złotej rybki (należy również wziąć pod uwagę moc
wyposażenia technicznego akwarium).

ZŁOTE RYBKI

ZŁOTE RYBKI I ICH
ODMIANY
Wszystkie złote rybki pochodzą od zwykłego karasia złocistego
(Carassius auratus auratus), którego dzikie odmiany miewają
różne kolory i kształty. Konsekwentna hodowla doprowadziła
do powstania powszechnie znanej złotej rybki o wspaniałym
złotym, pomarańczowym lub czerwonym ubarwieniu.
Inne warianty kolorystyczne, takie jak szubunkin, oraz odmiany
o innych płetwach i kształtach szybko zyskały popularność,
szczególnie w Azji. Wyhodowano również nowe odmiany,
takie jak welonki, orandy i lwie główki. Większość z ponad
300 odmian złotych rybek jest znacznie trudniej hodować
niż te powszechnie znane.

POPULARNE ODMIANY ZŁOTYCH RYBEK

SHUBUNKIN

WELONKI I FANTAILE (NP. RYUKIN)

Szubunkin w dużym stopniu przypomina zwykłego karasia

Te odmiany złotych rybek mają krótki tułów i długą płetwę

złocistego, lecz jest znacznie bardziej kolorowy, z białymi,

ogonową. Z uwagi na ubarwienie szczególnie popularne

czarnymi i czerwonymi plamkami. Potrzebuje dużo przestrzeni

są orandy. Welonki preferują wyższe temperatury wody

do pływania i idealnie nadaje się do oczek wodnych.

akwariowej i w miarę możliwości nie należy ich trzymać
ze zwykłymi karasiami złocistymi. Odmiana ta jest często
atakowana, opuszczana i odrzucana przez inne ryby.

LWIA GŁÓWKA

KOMETA

Bardzo dobrze znana odmiana hodowlana o odmiennych

Komety są często czerwono-białe i charakteryzuje je normalny

płetwach i głowie przypominającej lwią. Kształt głowy jest
bardzo charakterystyczny i jest źródłem nazwy tej odmiany.
Lwie główki wymagają wysokich temperatur i optymalnej
jakości wody. Nie powinny być trzymane z innymi odmianami.

tułów z długą płetwą ogonową – niczym ogon komety.
Są dużymi, aktywnymi pływakami i szczególnie atrakcyjnie
prezentują się w oczkach wodnych. W miarę możliwości należy
unikać trzymania ich ze „zwykłymi” karasiami złocistymi.
Odmiana ta jest często atakowana, opuszczana i odrzucana
przez inne ryby.
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Tetra Goldfish Gold Exotic
Pokarm premium dla wszystkich złotych rybek
i innych ryb zimnolubnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

753129

KOD EAN

• bogaty w składniki roślinne i kiełki pszenicy spełnia wymagania pokarmowe
złotych rybek,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb,
• doskonale przyswajalny także w niskich temperaturach,
• zapewnia idealną, zbilansowaną dietę wspomagającą dobrą kondycję ryb,
• granulki szybko rozmiękają w wodzie ułatwiając rybom pobieranie pokarmu.

Tetra Goldfish Energy
Pokarm w postaci pałeczek dla wszystkich gatunków
złotych rybek i innych ryb zimnolubnych.
• pałeczki unoszące się na powierzchni wody zwiększają witalność

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

761117

250 ML

108

199132

KOD EAN

i odporność na choroby,
• optymalna zawartość tłuszczów dostarcza rybom energii,
• pokarm lekkostrawny,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb.

Tetra Goldfish Gold Colour
Pokarm premium w granulkach dla złotych rybek
i innych ryb zimnolubnych. Zapewnia bardziej wyraziste
naturalne ubarwienie.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

753136

KOD EAN

• dzięki wysokiej zawartosci karotenoidów, Spiruliny i innych substancji wybarwiających zapewnia intensywne kolory ryb,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb,
• doskonale przyswajalny także w niskich temperaturach,
• zapewnia idealną, zbilansowaną dietę wspomagającą dobrą kondycję ryb
• granulki szybko rozmiękają w wodzie ułatwiając rybom pobieranie pokarmu.

Tetra Goldfish Gold Growth
Pokarm premium dla wszystkich złotych rybek
i innych ryb zimnolubnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

753143

KOD EAN

• dzięki wysokiej zawartości protein wzmacnia wzrost i kondycję ryb,
• ważne składniki odżywcze zapewniają doskonałą przyswajalność pokarmu ograniczając zanieczyszczenie wody,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb,
• doskonale przyswajalny także w niskich temperaturach,
• zapewnia idealną, zbilansowaną dietę wspomagającą dobrą kondycję ryb,
• granulki szybko rozmiękają w wodzie ułatwiając rybom pobieranie pokarmu.

Tetra Goldfish Gold Japan
Pokarm premium w granulkach dla tropikalnych
i egzotycznych złotych rybek.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

144361

KOD EAN

• okrągłe, drobne granulki szybko rozpuszczają się w wodzie zapewniając zdrową i zróżnicowaną dietę dla ryb,
• zapewnia zrównoważoną dietę wszystkim gatunkom tropikalnych złotych rybek (welonów, lwich główek, Ryukin, teleskopów
i innych),
• drobne pałeczki opadają na dno, co odpowiada zwyczajom żywieniowym tropikalnych złotych rybek,
• pokarm bogaty w białka roślinne, które ułatwiają trawienie i zmniejszają ryzyko chorób układu pokarmowego,
• karotenoidy zapewniają bardziej intensywne naturalne ubarwienie.
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Zbilansowany odżywczo pokarm premium dla wszystkich
złotych rybek i innych rybek zimnolubnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

147843

250 ML

108

148024

KOD EAN

• dzięki procesowi produkcji w niskich temperaturach pokarm
Tetra Goldfish Pro ma wysoką wartość odżywczą,
• optymalne proporcje białek i tłuszczów poprawiają przyswajalność pokarmu i zapewniają lepszą przemianę materii,

ZŁOTE RYBKI

Tetra Goldfish Crisps

• zmniejsza zanieczyszczenie wody i hamuje rozwój glonów, nowa formuła Multi Crisp,
• żółty środek zawiera kryl wzmacniający naturalne wybarwienie i wspomagający rozwój mięśni,
• zewnętrzna czerwona otoczka zawiera wszystkie najważniejsze składniki odżywcze,
• kwasy tłuszczowe Omega-3 zapewniają zdrowy wzrost,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb.

Tetra Goldfish Flakes
Pokarm w płatkach dla wszystkich gatunków złotych
rybek i innych rybek zimnolubnych.
• zrównoważona i zróżnicowana mieszanka płatków,
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, substancje
anaboliczne oraz mikroelementy,
• wspomaga zdrowie i witalność, zapewnia większą intensywność
naturalnego ubarwienia,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

766389

100 ML

144

177635

250 ML

108

140127

500 ML

24

742635

1L

12

204355

10 L

1

766341

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

747432

250 ML

108

747449

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

140097

250 ML

108

199071

KOD EAN

• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą
BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb,
• łatwe podawanie dzięki poręcznej zakrętce z dozownikiem.

Tetra Goldfish Sticks
Kompletny pokarm dla wszystkich gatunków złotych rybek
i innych ryb zimnolubnych.
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą

KOD EAN

BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb,
• biologicznie zbilansowana dieta gwarantuje, że ryby będą zdrowe i aktywne,
• wzbogacony o witaminy,
• uwydatnia naturalne ubarwienie złotych rybek,
• niższy poziom odchodów dzięki dużej lekkostrawności.

Tetra Goldfish Colour Sticks
Pokarm w postaci pałeczek dla wszystkich gatunków
złotych rybek i innych ryb zimnolubnych.

KOD EAN

• pałeczki unoszą się na powierzchni wody i są chętnie pobierane przez ryby,
• wysoka zawartość alg Spirulina sprzyja intensywnemu ubarwieniu
i wzmacnia odporność na choroby,
• wartościowe składniki pochodzenia roślinnego sprawiają, że pokarm jest
łatwo przyswajalny,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą
BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb.
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Tetra Goldfish Colour
Pokarm premium dla wszystkich gatunków złotych ryb
i innych ryb zimnolubnych zapewniający zrównoważoną
i pełnowartościową dietę.
• zrównoważona i zróżnicowana mieszanka płatków,
• wysoka zawartość specjalnie dobranych karotenoidów zapewnia

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

12 G

240

183704

100 ML

144

183742

250 ML

108

183780

KOD EAN

intensywne ubarwienie i połysk,
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, substancje anaboliczne oraz mikroelementy,
• wzmacnia zdrowie i witalność,
• z formułą Clean&Clear Water dla krystalicznie czystej wody i formułą BioActive dla długiego i zdrowego życia ryb,
• pokarm lekkostrawny.

Tetra Goldfish Granules
Pokarm dla wszystkich gatunków złotych ryb
i innych ryb zimnolubnych w postaci unoszących
się na powierzchni wody granulek.
• granulki są spożywane przez ryby w całości,
• zapewnia pożywną i zróżnicowaną dietę,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb,
• wspomaga zdrowie, naturalne ubarwienie i witalność.

Tetra Goldfish Menu
Zbilansowana mieszanka pokarmowa dla wszystkich
gatunków złotych ryb oraz innych ryb zimnolubnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

167612

250 ML

108

739901

500 ML

24

135482

1L

12

240582

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

183803

KOD EAN

KOD EAN

• pełnowartościowa mieszanka pokarmowa 4w1 zawiera: pożywne chrupki wytwarzane za pomocą opatentowanego procesu
produkcji zachowujące optymalne proporcje białek i tłuszczów, granulki intensyfikujące ubarwienie ryb, płatki o naturalnie
zbilansowanej zawartości,
• zapewnia zróżnicowaną dietę,
• przyjemność podczas karmienia,
• łatwy w dawkowaniu.

Tetra Goldfish Weekend
Pokarm w postaci utwardzonych pałeczek do karmienia
wszystkich gatunków złotych rybek i innych ryb
zimnolubnych w czasie weekendu lub urlopu.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

10 PCS

72

763852

40 PCS

72

123779

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

2X12 G

72

158764

KOD EAN

• pałeczki rozpuszczają się stopniowo zapewniając pokarm na okres do 5 dni,
• o wysokiej zawartości niezbędnych minerałów i białek,
• wytwarzany w specjalnym procesie bez ciężkostrawnych substancji utwardzających,
• nie powoduje zmętnienia ani pogorszenia jakości wody.

Tetra Goldfish Holiday
Pokarm wakacyjny dla wszystkich gatunków złotych
rybek i innych ryb zimnolubnych.

KOD EAN

• zdrowe odżywianie nawet przez 14 dni,
• opatentowana formuła z dodatkiem witamin, mikroelementów, minerałów oraz dafni o wysokich walorach smakowych,
• nie zanieczyszcza wody,
• łatwe dozowanie.
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Tetra Goldfish AquaSafe błyskawicznie zmienia wodę
z kranu w niemal naturalną, bezpieczną dla ryb wodę
akwariową. Nowa formuła wspomaga zdrowie ryb dzięki
unikalnemu połączeniu witamin, naturalnych biopolimerów

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

770423

250 ML

24

770430

KOD EAN

i pierwiastków śladowych. Goldfish AquaSafe tworzy warunki, w których ryby czują się jak
w naturalnym środowisku.

ZŁOTE RYBKI

Tetra Goldfish Aqua Safe

• natychmiast neutralizuje szkodliwe dla ryb substancje zawarte w wodzie wodociągowej: chlor i chloraminę, wiąże metale ciężkie,
takie jak miedź, cynk i ołów,
• wzbogaca wodę w podstawowe pierwiastki obecne w środowisku naturalnym,
• zoptymalizowana formuła z witaminami redukuje stres i wspomaga zdrowie wszystkich gadów i płazów,
• łatwo wyczuwalne koloidy chronią i pielęgnują skrzela i błony śluzowe,
• zawiera naturalne biolokoidy wspomagające rozwój pożytecznych bakterii,
• wzbogaca wodę w podstawowe pierwiastki obecne w środowisku naturalnym.

Tetra Goldfish Easy Balance
Na długo zapewnia korzystne warunki wodne dla złotych
rybek i innych ryb zimnowodnych. Efekty działania preparatu
utrzymują się do 6 miesięcy. Ogranicza częstotliwość
podmian wody.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

183285

KOD EAN

• stabilizuje poziom pH i twardości węglanowej, minimalizuje zmiany składu chemicznego wody, zapobiega nagłym spadkom
kwasowości, które mogą być niebezpieczne dla ryb,
• w naturalny sposób zmniejsza ilość fosforanów, a także azotanów, ograniczając nadmierny wzrost glonów,
• widoczne cząsteczki redukujące poziom azotanów rozprzestrzeniają się równomiernie w wodzie po czym opadają na dno, gdzie
rozpoczyna się ich właściwe działanie,
• wzbogaca wodę w wartościowe witaminy, mikroelementy i minerały,
• stosowany zgodnie z zaleceniami, przy odpowiedniej dbałości, preparat ogranicza konieczność podmian wody w akwarium
do dwóch razy w roku,
• wpływa korzystnie na ryby i rośliny akwariowe,
• podczas stosowania preparatu należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości tlenu do akwarium. Wymaga stosowania filtra.

Tetra Goldfish Safe Start

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

50 ML
24
183261
Ułatwia szybkie założenie akwarium zimnowodnego,
tworząc aktywny ekosystem zapewniający najlepsze
warunki do wpuszczenia ryb.
Zawiera żywe bakterie nitryfikacyjne (Nistrospira i Nitrosomonas) niezbędne dla biologicznej
aktywacji zbiornika.

• zawiera bakterie nitryfikacyjne, które znacznie redukują zawartość szkodliwego amoniaku i azotynów w zbiornikach wodnych,
• do stosowania przy zakładaniu nowych akwariów, jak również przy każdorazowej podmianie wody,
• doskonałym uzupełnieniem Tetra Goldfish SafeStart jest preparat Tetra Goldfish AquaSafe,
• może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze od 2°C do 30°C bez konieczności chłodzenia.
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GADY I PŁAZY
Tetra Repto Min Baby
Zbilansowany, wysokiej jakości pokarm dla młodych
żółwi wodnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

140158

• wysokiej jakości białko i optymalne proporcje wapnia i fosforu umożliwiają zdrowy rozwój,
• mniejsze pałeczki ułatwiają pobieranie pokarmu,
• ogranicza nieprzyjemne zapachy z akwarium dzięki zawartości ekstraktu z juki,
• pokarm jest dobrze przyswajalny, dzięki czemu nie zanieczyszcza wody.

KOD EAN

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

258853

250 ML

108

258884

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

139862

250 ML

108

761346

500 ML

24

753518

1L

12

204270

• zawiera dużą porcję lekkostrawnych białek.

10 L

1

201354

Tetra Repto Min Menu

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

177673

Zbilansowany, wysokiej jakości pokarm dla dorastających
żółwi wodnych.
• wysokiej jakości białko i optymalne proporcje wapnia i fosforu

KOD EAN

umożliwiają zdrowy rozwój,
• optymalne proporcje wapnia i fosforu zapewniają zdrową skorupę i tworzenie się kości,
• ogranicza nieprzyjemne zapachy z akwarium dzięki zawartości ekstraktu z juki,

GADY I PŁ AZY

Tetra Repto Min Junior

• pokarm jest dobrze przyswajalny, dzięki czemu nie zanieczyszcza wody.

Tetra Repto Min Sticks
Podstawowy pokarm w formie pałeczek – zdrowa,
smaczna, opracowana pod kątem gatunku dieta dla żółwi
wodnych.
• zawiera wszystkie niezbędne składniki,

KOD EAN

• optymalna zawartość wapnia dla zdrowego rozwoju skorupy i silnych kości,
• redukuje nieprzyjemne zapachy z akwarium dzięki zawartości
ekstraktu z juki,

Pokarm podstawowy dla wszystkich gatunków żółwi
wodnych. Zapewnia zróżnicowane i dostosowane
do potrzeb gatunku pożywienie.

KOD EAN

• kryl wspomaga wzrost,
• Mini pałeczki zawierają substancje wzmacniające skorupę i kości,
• Krewetki ułatwiają trawienie,
• Mieszanka pokarmowa zapewnia optymalną dietę żółwiom dostosowaną do potrzeb żywieniowych gatunku,
• Zawiera białka i inne niezbędne składniki odżywcze, wspomaga wzrost.

Tetra Repto Min Energy

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Pokarm dla żółwi zapewniający energię.

100 ML

48

133068

• zawiera ponad 55% kryla i krewetek bogatych w nienasycone kwasy

250 ML

48

178649

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

4 X 12 G

48

190337

KOD EAN

tłuszczowe (Omega-3),
• wysokiej jakości tłuszcze pochodzenia naturalnego dostarczają energii,
wspomagają procesy metaboliczne i zwiększają odporność na choroby.

Tetra Repto Delica Snack
Naturalny przysmak dla żółwi wodnych.

KOD EAN

• wspaniały smak jest bardzo dobrze akceptowany przez żółwie,
• zawiera formułę BioActive wspomagającą odporność na choroby,
• wygodne pojedyncze porcje.
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Tetra Repto Delica Shrimps
Wyśmienity przysmak dla wszystkich gatunków żółwi
wodnych.
• zawiera całe krewetki, które stanowią wspaniałe urozmaicenie diety

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

169241

1L

12

169265

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

193901

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

149465

500 ML

24

149519

1L

12

149557

KOD EAN

żółwi,
• zdrowy pokarm dostosowany do potrzeb żywieniowych żółwi,
• 100% krewetek. Smaczna przekąska, bogata w minerały niezbędne dla
prawidłowego rozwoju kości i skorupy,
• doskonałe uzupełnienie pokarmu podstawowego dla żółwi Tetra
ReptoMin.

Tetra Repto Delica Grasshoppers
Naturalna przekąska dla żółwi wodnych.

KOD EAN

• smaczna przekąska zapewniająca zróżnicowaną dietę,
• suszone koniki polne są bogate w proteiny zapewniające optymalny
wzrost,
• idealny jako uzupełnienie pokarmu podstawowego dla żółwi Tetra
ReptoMin.

Tetra Tortoise
Pokarm podstawowy dostosowany do potrzeb
żywieniowych żółwi lądowych.
• zawiera nięzbedny błonnik pokarmowy szczególnie lubiany przez
gady,

KOD EAN

• wspomaga naturalny wzrost i zapewnia zdrowie,
• wzbogacony o kompleks witamin i minerały, które wspomagają odporność na choroby,
• zbilansowane proporcje błonnika i białek oraz wapnia i fosforu zapewniają zdrowy wzrost i prawidłowy rozwój skorupy i kości,
• idealny dla młodych i dorosłych żółwi oraz innych roślinożernych gadów.

Tetra Gammarus

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Wysokiej jakości naturalny pokarm dla żółwi
zawierający gammarus. Zapewnia żółwiom zdrową
dietę dostosowaną do potrzeb gatunku.

100 ML

144

740358

250 ML

108

740365

• wysoka zawartość minerałów i błonnika,

500 ML

24

747159

1L

12

750050

4L

6

177147

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

194816

• pokarm w formie suszonego gammarusa pakowany w warunkach
antyseptycznych,
• doskonałe uzupełnienie pokarmu podstawowego dla żółwi Tetra
ReptoMin.

Tetra Repto Frog Granules
Pokarm podstawowy dla żab wodnych i traszek.
• wysoka zawartość protein zapewnia optymalny wzrost,
• granulki są łatwe do przełykania,
• dla małych płazów.

66

KOD EAN

KOD EAN

Naturalny pokarm dla żółwi wodnych.
• Gammarus jest bogaty w naturalne minerały i włókna zapewniając
optymalne trawienie,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

189966

1L

12

190023

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

108

240308

1L

12

240346

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

177727

250 ML

24

177765

KOD EAN

• anchois są bogate w proteiny, które gwarantują optymalny wzrost
• łagodny proces suszenia pozwala zachować witaminy, zapewniając przy tym jakość i smak,
• idealny jako uzupełnienie pokarmu podstawowego dla żółwi Tetra ReptoMin.

Tetra Anchovies
Naturalne pożywienie dla żółwi wodnych z całymi rybami
(anchois), stanowiące dietę typową dla gatunku.
• nieduże, suszone anchois stanową idealną przekąskę dla żółwi wodnych,

GADY I PŁ AZY

Tetra Gammarus Mix

KOD EAN

• wyjątkowo bogate źródło białka wspomagające rozwój mięśni i zdrowy
wzrost,
• łagodny proces suszenia pozwala zachować witaminy, zapewniając przy
tym jakość i smak.

Tetra Repto Safe
Tetra ReptoSafe przekształca wodę wodociągową
w bezpieczną dla gadów i płazów wodę akwariową.

KOD EAN

• nowa, unikalna formuła z witaminami, naturalnymi biopolimerami
i pierwiastkami śladowymi zapewnia zdrowie zwierząt w akwaterrariach,
• ReptoSafe natychmiast zmienia wodę wodociągową w bezpieczną dla gadów i płazów wodę akwariową zbliżoną do ich
środowiska naturalnego,
• neutralizuje szkodliwe substancje zawarte w wodzie wodociągowej takie jak metale ciężkie (miedź, cynk),
• zoptymalizowana formuła z witaminami redukuje stres i wspomaga zdrowie wszystkich gadów i płazów,
• zawarte w preparacie koloidy chronią delikatną skórę gadów i płazów zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób skóry.

Tetra Repto Fresh

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Usuwa nieprzyjemne zapachy.

100 ML

72

195110

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

• oczyszcza wodę,
• usuwa nieprzyjemne zapachy,
• przyspiesza naturalny rozkład produktów przemiany materii.

Tetra Repto Clean

KOD EAN

12 CAPS
48
237278
Hodowcy żółwi wodnych często borykają się z problemem
zanieczyszczeń w akwaterrarium, w tym ze zmętnieniem
wody i gromadzeniem się szlamu w podłożu. Tetra ReptoClean zawiera wysoce aktywne
koncentraty enzymów i bakterii, usuwające z wody zanieczyszczenia i przyspieszające rozkład
substancji organicznych, na przykład niezjedzonego pokarmu, odchodów i obumarłych szczątków
roślin. Preparat zapewnia czyste i zdrowe środowisko wszystkim organizmom w akwaterrarium.

• zapobiega gromadzeniu się szlamu w podłożu,
• bezpiecznie usuwa z wody zanieczyszczenia,
• poprawia równowagę biologiczną zbiornika i zapewnia zdrowe środowisko wodne,
• zmniejsza zanieczyszczenie filtrów.
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Tetra Repto Cal
Zbilansowany dodatek mineralny dla wszystkich gadów.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

780255

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

36

780279

KOD EAN

• zawiera niezbędne minerały takie jak wapń, fosfor i witamina D 3 ,
• wspomaga prawidłowy rozwój skorupy i wzrost kości,
• zapobiega niedoborom pokarmowym.

Tetra Repto Life
Wysokiej jakości koncentrat składników odżywczych
dla wszystkich gadów.

KOD EAN

• zawiera wszystkie niezbędne witaminy, białka, mikroelementy oraz składniki pochodzenia roślinnego,
• zapobiega niedoborom pokarmowym,
• wspomaga odporność na choroby i zwiększa witalność,
• zapewnia zbilansowaną dietę wszystkim gatunkom gadów.

Tetra Repto Sol
Wysokiej jakości dodatek witaminowy dla wszystkich
gatunków gadów.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

50 ML

6

780224

OPAK.

NR ZAM.

24

189867

KOD EAN

• wspomaga odporność,
• z praktycznym zakraplaczem ułatwiającym aplikowanie płynu do pokarmu.

Tetra Repto Filter RF 250
Wydajny filtr do akwaterrariów.

KOD EAN

• wydajny filtr ReptoFilter RF 250 dzięki 3-stopniowej filtracji usuwa zanieczyszczenia, przebarwienia i nieprzyjemne zapachy
z wody zapewniając żółwiom czyste i zdrowe środowisko wodne, łatwy w montażu i czyszczeniu dzięki wymiennym wkładom
filtracyjnym,
• wkłady należy wymieniać co 2-4 tygodnie; nie ma potrzeby wyjmowania urządzenia z terrarium - wymiana wkładu bez
moczenia rąk,
• wydajna pompa o mocy 2,5 Watt może przefiltrować do 40 litrów wody,
• mały zwarty design pozwala ukryć filtr za roślinami lub elementami dekoracyjnymi,
• w płytkich terrariach może być wykorzystywany do tworzenia wodospadów,
• wygodna pokrywa chroni przed dostaniem się żółwi do środka filtra,
• optymalna filtracja chemiczna i mechaniczna, łatwa wymiana wkładu EasyCrystal FilterPack C; biała strona = filtracja
wstępna, zielona strona = filtracja właściwa,
• intensywna filtracja biologiczna: gąbka filtracyjna EasyCrystal Filter BioFoam,
• wysoki przepływ dzięki mocnej turbinie,
• 2 lata gwarancji.
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OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

1
213357
Gady to fascynujące zwierzęta
z historią sięgającą zamierzchłych
czasów. Żółwie wodne są bardzo dobrze znanym gatunkiem gadów. Z zestawem
ReptoAquaSet możesz stworzyć doskonałe środowisko dla żółwi wodnych.
Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne, by założyć akwarium. Wystarczy
przygotować zbiornik wraz z wyposażeniem, udekorować go, napełnić wodą,
uzdatnić wodę ReptoSafe i wpuścić żółwia do akwarium. Teraz możesz
cieszyć się fascynującym podwodnym światem żółwi wodnych! Zestaw Tetra
ReptoAquaSet zawiera następujące elementy:

GADY I PŁ AZY

Tetra Repto Aqua Set

• zbiornik ze ściętą przednią szybą, zapewniającą wspaniały widok wnętrza akwarium,
• wydajny filtr z trzystopniową filtracją do usuwania drobnych zanieczyszczeń, przebarwień i zapachów,
• oświetlenie LED, które można łatwo umieścić w dowolnym miejscu zbiornika,
• wyspa zapewniająca suchy ląd, z wgłębieniem do przechowywania pokarmu,
• dwustronne tło. Do wyboru zabawny dziecięcy motyw z komiksowymi obrazkami żółwi lub naturalna
sceneria mórz południowych,
• produkty do karmienia i pielęgnacji specjalnie opracowane i zbilansowane dla młodych żółwi
i uzdatniania wody wodociągowej.

Tetra Repto Deco Filter
RDF300

OPAK.

NR ZAM.

1

182073

KOD EAN

Innowacyjne połączenie filtra i dekoracji do
terrariów wodnych o pojemności od 20 do 200
litrów. Tetra ReptoDecoFilter można umieścić w dowolnym rogu akwaterrarium.
Nadaje się doskonale do płytkich terrariów, w których poziom wody nie
przekracza 10-15 cm. Zapewnia czystą wodę dzięki trzem etapom filtracji.
Usuwa nieprzyjemne zapachy i przebarwienia wody.
• działa skutecznie, w całkowicie naturalny sposób,
• wyglądem przypomina kamień ozdobny,
• dysze do pobierania wody są niewidoczne,
• łatwy w czyszczeniu - wystarczy wymienić wkład,
• dwa wkłady do filtra,
• wyposażony w pompę o mocy 3.5 W,
• do stosowania w terrariach wodnych o pojemności do 200 litrów,
• 2 lata pełnej gwarancji.

Tetra Repto Heater RHT 50

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

24
213821
Wytrzymała grzałka Tetra ReptoHeater RHT
50 gwarantuje niezawodne działanie. Grzałka
jest odporna na wstrząsy i bezpieczna dla
żółwi wodnych, innych gadów wodnych i płazów. Jest w pełni zanurzalna, łatwa
w użyciu i pozwala na precyzyjne ustawienie temperatury 25°C. Kompaktowa
grzałka Tetra ReptoHeater RHT 50 o mocy 50 Watt może podgrzać do 80 litrów
wody. Dwie przyssawki zapewniają maksymalną przyczepność uniemożliwiając
przesuwanie grzałki nawet najbardziej aktywnym gadom wodnym.

• Tetra ReptoHeater RHT 50 — odporna na wstrząsy grzałka do akwaterrariów,
• precyzyjna grzałka — nastawiona na 25°C,
• funkcja automatycznego wyłączania zapobiega uszkodzeniom grzałki w przypadku jej niepełnego
zanurzenia,
• odporna na wstrząsy konstrukcja dzięki zastosowaniu obudowy z odlewanego wtryskowo
termoodpornego tworzywa sztucznego i wypełnienia epoksydowego,
• szeroki element grzejny z rdzeniem z kantalu zapewnia bardzo wydajne przenoszenie ciepła,
• wyjątkowo płaska konstrukcja z dwoma przyssawkami.
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AKWARIUM MORSKIE

Twoi klienci często zatrzymują się przed
akwarium morskim i z zaciekawieniem
oraz fascynacją podziwiają niezwykłe
korale i kolorowe ryby? A może sami
chcieliby

mieć

podobny

zbiornik

w domu? Dziś to możliwe. Linia
produktów Tetra Marine to proste
w użyciu i bezpieczne produkty do
stosowania w akwariach morskich.
Pokarmy oraz preparaty Tetra zostały
stworzone specjalnie dla organizmów
morskich i w pełni odpowiadają ich
potrzebom.

Tetra Marine Flakes
Pełnowartościowy pokarm podstawowy dla małych
i średnich ryb morskich.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

750852

KOD EAN

• optymalnie zbilansowana mieszanka składników, wzbogacona o algi, pożywny olej rybi oraz drobne skorupiaki morskie;
zapewnia naturalne pożywienie odpowiednie dla potrzeb morskich gatunków ryb,
• płatki unoszą się na wodzie, co odpowiada zwyczajom żywieniowym ryb morskich,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb.
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Pożywny pokarm podstawowy dla wszystkich średnich
i dużych gatunków ryb morskich.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

48

176300

KOD EAN

• optymalnie zbilansowana mieszanka składników, wzbogacona o wodorosty, Spirulinę, pożywny olej rybi oraz drobne skorupiaki
morskie,
• zapewnia naturalne pożywienie odpowiednie dla potrzeb gatunków,
• wspomaga zdrowy wzrost i witalność, zapewnia intensywne naturalne ubarwienie,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb.

Tetra Marine XL Flakes
Pełnowartościowy pokarm dla dużych ryb morskich.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

24

176010

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250ML

48

176324

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

4 KG

3

173583

8 KG

1

173781

20 KG

1

173798

OPAK.

NR ZAM.

48

174801

AK WARIUM MORSKIE

Tetra Marine XL Granules

KOD EAN

• optymalnie zbilansowana mieszanka składników, wzbogacona o algi,
pożywny olej rybi oraz drobne skorupiaki morskie; zapewnia naturalne
pożywienie odpowiednie dla potrzeb morskich gatunków ryb,
• płatki unoszą się na wodzie, co odpowiada zwyczajom żywieniowym ryb morskich,
• duże płatki są dostosowane do rozmiaru otworów gębowych dużych gatunków ryb,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb.

Tetra Marine Menu
Mieszanka czterech pokarmów skomponowana
odpowiednio do zapotrzebowania ryb morskich.
Zapewnia zrównoważoną dietę dla wszystkich
gatunków ryb morskich.

KOD EAN

• pozwala na selektywne karmienie w zależoności od potrzeb,
• zawiera larwy artemii, które stanowią doskonały naturalny przysmak dla ryb,
• zielone płatki zawierają pożywne i zdrowe algi Spirulina,
• żółte płatki dostarczają niezbędnych dla zdrowia witamin,
• czerwone granulki są wzbogacone o odżywczy olej z tuńczyka,
• zawiera formułę BioActive, która wspomaga zdrowie i witalność ryb.

Tetra Marine Sea Salt
Tworzy doskonałe warunki wodne dla ryb
i bezkręgowców morskich.

KOD EAN

• sól morska Tetra Marine SeaSalt została stworzona w oparciu o najwyższe
standardy jakości oraz długoletnie doświadczenie firmy Tetra,
• zapewnia idealne warunki wodne w akwariach morskich,
• wyjątkowa formuła, szybko rozpuszcza się w wodzie,
• nie zawiera azotanów i fosforanów.

Tetra Comfort-Hydrometer
Urządzenie do mierzenia zasolenia i ciężaru właściwego wody.

KOD EAN

• idealny do użycia w wodzie o temp. między 20-29°C,
• wyjątkowo dokładny,
• bardzo czytelny,
• szybki i łatwy w użyciu,
• funkcjonalny design - bez moczenia rąk,
• trwalszy niż szkło.
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TECHNIKA
I AKCESORIA
Filtr to serce każdego akwarium. Wybór odpowiedniego do Twojego biotopu jest niezwykle ważny. Musisz wziąć pod uwagę nie
tylko pojemność akwarium, ale także stworzenia, które w nim żyją. Wszystkie zestawy akwariowe AquaArt zawierają w sobie
filtr dopasowany do rodzaju ryb rekomendowanego dla Twojego akwarium. Tetra oferuje całą linię wyposażenia do wszystkich
pojemności akwariów i ich mieszkańców. Istnieje kilka podstawowych różnic pomiędzy filtrami zewnętrznymi a wewnętrznymi.

FILTR ZEWNĘTRZNY EX PLUS

FILTR WEWNĘTRZNY IN

Niemal nie zajmuje miejsca w akwarium, pozwalając na

Filtr jest dyskretnie umieszczony wewnątrz akwarium.

większą swobodę w rozmieszczeniu roślin i dekoracji w jego

Wąż i szafka nie są wymagane do instalacji. Samodzielna

wnętrzu. Większe filtry nie wymagają częstej i czasochłonnej

komora filtrująca zapobiega dostawaniu się brudu z akwarium

obsługi, więc mogą być lepszym rozwiązaniem dla Twoich

- nawet wtedy, gdy filtr jest czyszczony. Struktura powierzchni

klientów. Różnorodność mediów filtracyjnych perfekcyjnie

pianek filtrujących zapewnia optymalne środowisko do

spełnia różne potrzeby.

osiedlania się bakterii filtrujących.

TECHNIK A I AKCESORIA

RODZAJE FILTRÓW

Filtr zewnętrzny TETRA EX Plus zawiera w sobie pełny system
filtracyjny, który umożliwia Twoim klientom szybkie i łatwe
rozpoczęcie filtracji wody w akwarium. Dzięki obniżonym
o 35% poborze energii, filtr zewnętrzny TETRA EX Plus chroni
środowisko i portfel Twoich klientów!

FILTR WEWNĘTRZNY EASY CRISTAL

FILTR WEWNĘTRZNY BRILLANT

Filtr jest dyskretnie umieszczony wewnątrz akwarium.

Prosty system filtracji wraz z pompami napowietrzającymi jest

Wąż i szafka nie są wymagane do instalacji. Wymiana filtra

idealny do akwarium z młodymi rybkami czy bezkręgowcami.

średnio co cztery tygodnie sprawia, że czyszczenie jest dużo

Niewielki rozmiar porów zwiększa powierzchnię filtracyjną,

prostsze.

dzięki czemu liczne bakterie filtracyjne mogą osiąść na

Stosunkowo wolny przepływ wody zapewnia optimum

powierzchni medium filtracyjnego.

biologiczne filtracji.
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Tetra Brillant Filter
Filtr wewnętrzny napowietrzający z wkładem gąbkowym.

OPAK.

NR ZAM.

12

751590

• zapewnia skuteczną filtrację mechaniczną i biologiczną,

KOD EAN

TETRA BRILLANT FILTER
REFILL CARTRIDGE

• wysokiej jakości gąbka nie rozpuszcza się w wodzie i nie zawiera
toksycznych substancji,
• układ porów w gąbce sprzyja rozwojowi populacji pożytecznych bakterii,
które w naturalny sposób rozkładają - szkodliwe substancje,

OPAK.

NR ZAM.

12

751668

• struktura gąbki (otwarte pory) pozostaje niezmieniona nawet po długim

TETRA BRILLANT FILTER
ADHESIVE SUCKERS

okresie używania,
• sposób działania filtra gwarantuje stały dopływ tlenu oraz nie zakłóca
obiegu wody,
• prosty w użyciu, może być montowany na różnych głębokościach,

KOD EAN

OPAK.

NR ZAM.

60

708372

KOD EAN

• łatwy w czyszczeniu,
• doskonałym uzupełnieniem dla filtra jest pompa napowietrzająca Tetra APS 100,
• do stosowania w akwariach o pojemności do 100 litrów.

Tetra Easy Crystal Filter Packs
Zestaw EasyCrystal FilterPack zawiera wkłady do filtrów EasyCrystal Filter 250/300 i 600.
• zapewnia czystą, zdrową wodę,
• innowacyjny wkład filtracyjny: prosta i szybka wymiana wkładu bez konieczności moczenia rąk,
• dostępny także z aktywnym węglem, aby zapobiegać mętnieniu wody i nieprzyjemnym zapachom.

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA EASY CRYSTAL FILTER PACK 250/300 - WKŁAD WŁÓKNINA

48

151581

TETRA EASY CRYSTAL FILTER PACK C 250/300 - WKŁAD WĘGIEL+WŁÓKNINA

48

151598

TETRA EASY CRYSTAL FILTER PACK 600 - WKŁAD GĄBKA

48

174658

TETRA EASY CRYSTAL FILTER PACK C600 - WKŁAD WĘGLOWY

48

174665

TETRA BIOFOAM 250/300 - WKŁAD GĄBKA

48

151628

BIO BALLS DO TETRA EASY CRYSTAL BOX 300

20

145566

Tetra Easy Crystal Filter
Pack A
Zestaw EasyCrystal FilterPack Algae zawiera
wkłady do filtrów EasyCrystal Filter 250/300.

PRODUKT

OPAK. NR ZAM.

EASY CRYSTAL FILTER
PACK A 250/300 30L

48

243026

EASY CRYSTAL FILTER
PACK A 250/300 60L

48

243040

• zapewnia czystą, zdrową wodę,
• w zestawie tabletki ze środkiem przeciw glonom,
• dwa produkty zawarte w jednym,
• innowacyjny wkład filtracyjny: prosta i szybka wymiana wkładu bez konieczności moczenia rąk.
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KOD EAN

KOD EAN

Wewnętrzny filtr do akwarium. Pozwala zachować
krystalicznie czystą i zdrową wodę. Łatwy w utrzymaniu.

EASYCRYSTAL FILTER 100
OPAK.

NR ZAM.

24

288317

OPAK.

NR ZAM.

24

151567

• dzięki intensywnej filtracji mechanicznej, biologicznej i chemicznej,

EASYCRYSTAL FILTER 250

zapewnia krystalicznie czystą i zdrową wodę,
• filtracja mechaniczna: podwójny wkład filtracyjny skutecznie usuwa nawet
najmniejsze zanieczyszczenia. Biała strona wkładu odpowiada za filtrację
wstępną, zielona strona wkładu za filtrację właściwą,
• filtracja biologiczna: gąbka filtracyjna o dużej powierzchni umożliwia osiedlenie
się pożytecznych bakterii filtracyjnych,
• filtracja chemiczna: specjalny węgiel aktywny eliminuje zmętnienie wody

KOD EAN

KOD EAN

EASYCRYSTAL FILTERBOX 300
OPAK.

NR ZAM.

12

151574

i nieprzyjemne zapachy

KOD EAN

TECHNIK A I AKCESORIA

Tetra Easy Crystal Filter

• filtry EasyCrystal są bardzo łatwe w obsłudze i czyszczeniu: wkład należy
wymieniać co 4 tygodnie,

EASYCRYSTAL FILTERBOX 600

• bez potrzeby płukania wkładu, bez konieczności moczenia rąk,
• duży przepływ wody dzięki mocnej turbinie,

OPAK.

NR ZAM.

12

174689

• filtr jest niewielki, pozwala zaoszczędzić miejsce w akwarium,

KOD EAN

• wygodne umieszczenie filtra w akwarium przy pomocy przyssawek,
mocujących,
• do zbiorników o różnej wielkości:
• EasyCrystal Filter 100 - do 15 l (odpowiedni także do kul),
• EasyCrystal Filter 250 - od 15 do 40 l,
• EasyCrystal FilterBox 300 - od 40 do 60 l,
• EasyCrystal FilterBox 600 - od 50 do 150 l,
• posiada certyfikat bezpieczeństwa TUV/GS,
• 2 lata gwarancji.

CZĘŚCI ZAMIENNE EASY CRYSTA FILTER
PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA EASY CRYSTAL 100 IMPELLER

72

288331

TETRA EASY CRYSTAL 100 SPARE PART SET

72

288355

TETRA EASY CRYSTAL FILTER 250/REPTODECO FILTER 300 IMPELLER

12

152830

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 300 IMPELLER

12

152847

TETRA EASY CRYSTAL FILTER 250 ADHESIVE SUCKERS

12

152823

TETRA IN 800-1000PLUS/HT 25-300/EASY CRYSTAL FILTER BOX 300 ADHESIVE
SUCKERS

12

134744

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 250 HOLDER

1

179158

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 300 SPARE PART KIT

6

179165

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 600 CLIP

50

178755

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 600 SUCTION CUPS LONG

50

186835

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 600 IMPELLER

50

174702

TETRA EASY CRYSTAL FILTERBOX 600 BIO GRID

50

174719

TETRA EASY CRYSTAL 600 SPARE PART SET

50

184862

KOD EAN
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Tetra Filter Jet
Filtr wewnętrzny Tetra do zbiorników od 50 do 250L łączący
wysoką wydajność z cichą pracą.
• dostępny w 3 rozmiarach:
400 (do akwariów 50-120L)
600 (do akwariów 120-170L)
900 (170-250L),
• prosty w złożeniu,
• łatwy do czyszczenia,
• cichy i mocny,
• wzbogaca wodę w tlen,
• idealny również dla krewetek,
• wygodny montaż.

OPAK.

NR ZAM.

TETRA FILTER JET 400

24

287129

TETRA FILTER JET 600

24

287143

TETRA FILTER JET 900

24

287167

TETRA FILTER JET – ZESTAW
CZĘŚCI ZAMIENNYCH

72

286962

TETRA FILTER JET 400 WIRNIK

24

286979

TETRA FILTER JET 600 WIRNIK

24

286986

TETRA FILTER JET 900 WIRNIK

24

286993

TETRA FILTER JET 400 GĄBKA
FILTRACYJNA

72

287006

TETRA FILTER JET 600 GĄBKA
FILTRACYJNA

72

287013

TETRA FILTER JET 900 GĄBKA
FILTRACYJNA

72

287020

KOD EAN

TECHNIK A I AKCESORIA

PRODUKT

OPCJE MOCOWANIA

UCHWYT NA PRZYSSAWKĘ DO
SZKŁA

WIESZAK NA KRAWĘDŹ
AKWARIUM

ELEMENTY SKŁADOWE

FILTR ŁATWY DO WYPŁUKANIA

REGULOWANA DYSZA
WYLOTOWA

ZAWÓR STERUJĄCY
PRZEPŁYWEM POWIETRZA

MOCOWANIE Z TRZECH
STRON
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Tetra IN plus Internal Filter

PRODUKT

Filtr wewnętrzny o dużej mocy zapewniają wydajną
filtrację mechaniczną, biologiczną oraz chemiczną.
• wszystkie filtry wewnętrzne Tetra są dwukomorowe,
• jedna gąbka zawsze pozostaje w komorze podczas czyszczenia filtra,
co minimalizuje utratę pożytecznych bakterii,
• urządzenie pozostaje w akwarium podczas czyszczenia,

OPAK. NR ZAM.

TETRA IN 300 PLUS

24

174870

TETRA IN 400 PLUS

24

607644

TETRA IN 600 PLUS

24

607651

TETRA IN 800 PLUS

12

607668

TETRA IN 1000 PLUS

12

607675

KOD EAN

• łatwe czyszczenie materiału filtracyjnego dzięki wyjmowanej kasecie
filtra,
• przyssawki wykonane ze specjalnego materiału odpornego
na zmęczenie technologiczne ułatwiają przytwierdzenie filtra,
• regulacja przepływu wody,
• końcówkę dyszy wylotowej można obracać o 180°,
WKŁADY FILTRACYJNE IN PLUS INTERNAL FILTER

• dodatkowe zaopatrzenie wody w tlen poprzez system Venturiego,
• atrakcyjny, zwarty design, zajmuje mało miejsca,

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA BIOLOGICAL
FILTER FOAM BF
300 PLUS - WKŁAD
GĄBKA

60

175709

TETRA BIOLOGICAL
FILTER FOAM
BF 400/600 - WKŁAD
GĄBKA

60

607682

TETRA BIO FILTER BF
400/600 PLUS
- WKŁAD GĄBKA

60

134676

TETRA BIOLOGICAL
FILTER FOAM
BF 800/1000 WKŁAD GĄBKA

60

607699

TETRA BIO FILTER BF
800/1000 PLUS
- WKŁAD GĄBKA

60

134683

TETRA ACTIVATED
CARBON CF 300
- WKŁAD WĘGLOWY

60

175693

TETRA ACTIVATED
CARBON
CF 400/600 - WKŁAD
WĘGLOWY

60

608061

TETRA ACTIVATED
CARBON
CF 400/600 PLUS WKŁAD WĘGLOWY

60

134652

TETRA ACTIVATED
CARBON
CF 800/1000 PLUS WKŁAD WĘGLOWY

60

134669

KOD EAN

• biologiczna gąbka i filtr z aktywnym węglem są dostępne jako części
zamienne,
• posiada certyfikaty TUV/GS oraz certyfikat CE,
• 2 lata gwarancji.

CZĘŚCI ZAMIENNE IN PLUS INTERNAL FILTER
PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA IN 300 PLUS
FILTER CARTRIDGE HOLDER

1

179172

TETRA IN 400/600 PLUS
FILTER CARTRIDGE HOLDER

1

179196

TETRA IN 800/1000 PLUS
FILTER CARTRIDGE HOLDER

1

179233

TETRA IN 300 PLUS SPARE
PART KIT

1

179189

TETRA IN 400/600 PLUS
SPARE PART KIT

1

179202

TETRA IN 800/1000 PLUS
SPARE PART KIT

1

179240

TETRA IN 300 PLUS WIRNIK

12

175679

TETRA IN 400 PLUS WIRNIK

12

134690

TETRA IN 600 PLUS WIRNIK

12

134706

TETRA IN 800 PLUS WIRNIK

12

134713

TETRA IN 1000 PLUS WIRNIK

12

134720

TETRA IN400/600
- ZESTAW PRZYSSAWEK

1

607743

TETRA IN 800/1000
- ZESTAW PRZYSSAWEK

12

607750

TETRA IN 300/400/600 PLUS
- ZESTAW PRZYSSAWEK

12

134737

TETRA IN 800-1000PLUS/HT
25-300/EASY CRYSTAL FILTER
BOX 300 - ZESTAW
PRZYSSAWEK
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KOD EAN

134744

PRODUKT

OBJĘTOŚĆ AKWARIUM (L)

WYDAJNOŚĆ (L/H)

ZUŻYCIE ENERGII
(WATT)

LICZBA WKŁADÓW
FILTRACYJNYCH

TETRA IN 300 PLUS

10-40

150-300

5

1

TETRA IN 400 PLUS

30-60

200-400

7

1

TETRA IN 600 PLUS

50-100

300-600

8

2

TETRA IN 800 PLUS

80-150

400-800

12

1

TETRA IN 1000 PLUS

120-200

500-1000

14

2

Odpowiedni do akwarium słodkowodnego i morskiego - pod ryby tropikalne, złote rybki, ryby
morskie i gady.

C
B

C

A

A

Udoskonalony przycisk startowy do szybkiego
i łatwego uruchomienia.

B

Uchwyt ułatwiający transport filtra w celu jego
oczyszczenia.

C

Możliwość indywidualnego ustawienia węży
i precyzyjnej regulacji przepływu wody.

D

Zawór odcinający przepływ wody w czasie
czyszczenia filtra.

E

2-stopniowy system zapobiegający przypadkowemu
otwarciu filtra (np. przez dziecko).

F

System uszczelnienia zapobiegający przeciekaniu
(płaska uszczelka w miejsce pierścienia/uszczelki
o-ring).

G

Adapter węży odpływowych i dopływowych,
wyposażony w trzy pierścienie, między którymi
znajduje się miejsce na dwie uszczelki (o-ring).

B

E
G

F

TECHNIK A I AKCESORIA

Tetra EX plus filtr zewnętrzny

ŁATWY I PRAKTYCZNY W UŻYCIU

A

B

C

D
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Zestaw filtracyjny do akwarium
TETRA EX Plus
Zdrowa i bezpieczna woda dla ryb i roślin
akwariowych musi być nieustannie filtrowana.
Zaawansowany technologicznie filtr Tetra EX
niezawodnie i bezpiecznie rozkłada nadmiar
pożywienia, zapewniając wodę najwyższej jakości.
• zapewnia bezpieczną dla ryb
i krystalicznie czystą wodę, dzięki czemu
możesz cieszyć się pięknym i zdrowym
akwarium,
• w zestawie z łatwymi w czyszczeniu
wkładami filtracyjnymi,
• wyjątkowo wydajny i cichy,
• dostępny jako kompletny zestaw
z wkładami filtracyjnymi, co pozwala na
szybkie i łatwe uruchomienie,
• z funkcją samoczynnego zalewania
pozwalającą na szybkie uruchomienie
filtra i zaworami umożliwiającymi
precyzyjną kontrolę przepływu wody,
• zawory bezpieczeństwa izolują filtr od
obiegu wody,
• regulowane łączenia umożliwiające łatwe
układanie przewodów,
• z funkcją filtracji wstępnej ograniczającą
konserwację,
• jakość potwierdzona certyfikatem TÜV/
GS i 3 lata gwarancji.
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PRODUKT

OPAK.

NR. ZAM.

EX 400

2

260184

EX 600

2

240926

EX 800

2

240964

EX 1200

1

241015

NR EAN

WKŁADY FILTRACYJNE TETRA EX PLUS
PRODUKT

OPAK.

NR. ZAM.

TETRATEC FF FILTER FLOSS
S - WKŁAD WŁÓKNINA
(EX 400/600/800 PLUS)

20

145597

TETRATEC FF FILTER FLOSS
L - WKŁAD WŁÓKNINA (EX1200
PLUS)

20

146068

TETRATEC BIO FOAM S - WKŁAD
GĄBKA (EX 400/600/800 PLUS)

20

145580

TETRATEC BIO FOAM L - WKŁAD
GĄBKA (EX 1200 PLUS)

20

146051

TETRA BIO-BALLS
BB 800 ML

20

145566

TETRA BIO-BALLS
BB 2500 ML

12

241169

TETRA CR CERAMIC
RINGS 800 ML

20

145573

TETRA CR CERAMIC
RINGS 2500 ML

6

241183

TETRATEC CF WKŁAD
WĘGLOWY 800ML

20

145603

TETRATEC CF WKŁAD
WĘGLOWY 2500ML

12

241206

NR EAN

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

GŁOWICA DO FILTRA TETRA EX
400 PLUS

1

GŁOWICA DO FILTRA TETRA EX
600 PLUS

KOD EAN

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

260207

TETRA EX 2400 WĄŻ

2

174313

1

240650

TETRA EX 400 GŁOWICA
DO FILTRA

1

178991

GŁOWICA DO FILTRA TETRA EX
800 PLUS

1

240681

TETRA EX 600 GŁOWICA
DO FILTRA

1

167216

GŁOWICA DO FILTRA TETRA EX
1200 PLUS

1

240711

TETRA EX 700 GŁOWICA
DO FILTRA

1

167223

GĄBKA FILTRACYJNA
EX 400/600/800 PLUS

4

240742

TETRA EX 1200 GŁOWICA
DO FILTRA

1

167230

TETRA O-RING
EX 400/600/800 PLUS

10

240643

TETRA EX 400/600/700
ADAPTER WĘŻA Z O-RINGAMI

1

167247

TETRA O-RING EX 1200 PLUS

10

240735

TETRA EX 1200
ADAPTER WĘŻA Z O-RINGAMI

1

167254

ADAPTER WĘŻY
EX 400/600/800 PLUS

4

240636

TETRA EX 2400
ADAPTER WĘŻA Z O-RINGAMI

1

179097

ADAPTER WĘŻY
EX 1200 PLUS

4

240728

TETRA EX 400/600/700
ZAWORY (2 UNITS)

40

167261

TETRA EX 400 WIRNIK

4

174481

TETRA EX 1200
ZAWORY (2 UNITS)

40

167278

TETRA EX 400 PLUS WIRNIK

4

260160

TETRA EX 2400
ZAWORY (2 UNITS)

1

179103

TETRA EX 600/EX 600 PLUS
WIRNIK

40

145610

TETRA EX 400/600/700
O-RINGI DO GŁOWICY

24

167285

TETRA EX 700 WIRNIK

40

254954

TETRA EX 1200
O-RINGI DO GŁOWICY

24

167292

TETRA EX 800 PLUS WIRNIK

40

145627

40

167308

TETRA EX 1200 WIRNIK

4

145634

40

167315

TETRA EX 1200 PLUS WIRNIK

4

240698

40

167322

TETRA EX 2400 WIRNIK

4

174306

TETRA EX 1200 ZESTAW
RUREK DO WYLEWANIA WODY

40

167339

TETRA EX 400-800 PLUS WĄŻ

20

145924

TETRA EX PRZYSSAWKI DO
FILTRA EX 400/600/700/1200

80

167346

TETRA EX 1200 PLUS WĄŻ

20

145702

TETRA EX PRZYSSAWKI
DO FILTRA EX 2400

1

179127

TETRA EX 400/600/700
ZESTAW RUREK DO
ZASYSANIA WODY
TETRA EX 1200
ZESTAW RUREK DO
ZASYSANIA WODY
TETRA EX 400/600/700 ZESTAW
RUREK DO
WYLEWANIA WODY

KOD EAN

TECHNIK A I AKCESORIA

CZĘŚCI ZAMIENNE DO TETRA EX PLUS

DANE TECHNICZNE FILTRÓW ZEWNĘTRZNYCH EX PLUS

OPIS

EX 400 PLUS

EX 600 PLUS

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (V AC)

230

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA (HZ)

50

EX 800 PLUS

EX 1200 PLUS

ZUŻYCIE ENERGII (WATT)

5,5

7,5

10,5

19,5

WYDAJNOŚĆ W CZASIE PRACY BEZ
MEDIÓW FILTRACYJNYCH I WĘŻA (L/H)

450

630

790

1300

WYDAJNOŚĆ W CZASIE PRACY (L/H)

320

360

430

810

OBJĘTOŚĆ AKWARIUM (L)

20-80

60-120

100-300

250-500

POJEMNOŚĆ FILTRA (L)

3,2

5,7

6,6

12,0

LICZBA KOSZY NA WKŁADY

2

3

4

5

WEWNĘTRZNA ŚREDNICA WĘŻA (MM)

12

12

12

16

WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.) (MM)

211,6 x 211,6 x 314,0

211,6 x 211,6 x 364,0

211,6 x 211,6 x 412,0

211,6 x 211,6 x 495,1

DŁUGOŚĆ PRZEWODU SIECIOWEGO (M)

1,65
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Tetra APS Aquarium
Air Pumps

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

24

212404

Bardzo ciche i wydajne pompy
napowietrzające do akwarium.

TETRA APS 50 AQUARIUM
AIR PUMPS BIAŁA
TETRA APS 100 AQUARIUM
AIR PUMPS BIAŁA

24

212497

• optymalne wyciszenie pracy pompy dzięki

TETRA APS 150 AQUARIUM
AIR PUMPS BIAŁA

24

212466

TETRA APS 300 AQUARIUM
AIR PUMPS BIAŁA

12

212510

TETRA APS 400 AQUARIUM
AIR PUMPS BIAŁA

12

212534

TETRA APS 50 AQUARIUM
AIR PUMPS

24

143128

TETRA APS 100 AQUARIUM
AIR PUMPS

24

143142

TETRA APS 150 AQUARIUM
AIR PUMPS

24

143166

TETRA APS 300 AQUARIUM
AIR PUMPS

12

143180

TETRA APS 400 AQUARIUM
AIR PUMPS

12

143203

specjalnie zaprojektowanym komorom
eliminującym hałas,
• nowatorski kształt pozwala na skuteczne
niwelowanie przenoszenia drgań i wyciszenie jej
pracy,
• doskonała jakość i niezawodność,
• niezwykle mocna membrana gwarantuje długie,
równomierne rozwijanie wydajności,
• wyposażona w zawór powietrzny do regulacji
przepływu powietrza,
• łatwa w obsłudze,
• posiada certyfikaty TÜV/GS oraz certyfikat CE,

KOD EAN

• najwyższa jakość, 3 lata gwarancji,
• dostępne w kolorze czarnym i białym.
CZĘŚCI ZAMIENNE AQUARIUM AIR PUMPS
PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA APS 50 SPARE PART KIT

1

179400

TETRA APS 100/150 SPARE PART KIT

1

181205

TETRA APS 300 SPARE PART KIT

1

181212

KOD EAN

DANE TECHNICZNE AQUARIUM AIR PUMPS
PRODUKT

OBJĘTOŚĆ
AKWARIUM (L)

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ (L/H)

ZUŻYCIE
ENERGII (WATT)

APS 50

10-60

50

2,0

APS 100

50-100

100

2,5

APS 150

80-150

150

3,1

APS 300

120-300

300

4,5

APS 400

250-600

400

4,5

Tetra CV 4 Check Valve

PROD.

OPAK.

NR ZAM.

CV 4

144

608085

Tetra AH 50 - 400 Air Pump Hose

PROD.

OPAK.

NR ZAM.

Silikonowy wąż do pompy napowietrzającej.

AH 50

144

157026

Zawór przeciwzwrotny Tetra CV4 pozwalający na
umieszczenie pompy napowietrzającej poniżej poziomu
wody bez ryzyka przedostania się wody do środka pompy,
na przykład w przypadku awarii elektryczności.

KOD EAN

• wysoka jakość gwarantowana restrykcyjnymi kontrolami.

• długość 2,5 m, średnica 4/6 mm (wewnętrzna/zewnętrzna strona),
• do Tetra APS 50-400 i większości innych pomp napowietrzjących.
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KOD EAN

Ultra cicha pompa powietrza Tetra AirSilent
• cicha jak szept - mini 34 dB, maxi 35 dB,
• kompletny zestaw,
• wydajna,
• łatwy montaż i niewidoczne mocowania,
• dla zbiorników o pojemności 10-80 litrów,
• technologia piezoelektryczna o niskim zużyciu mocy
(nie ma potrzeby wymiany membran),
• kompaktowa konstrukcja i wyjątkowo niewielkie rozmiary
(6 x 6 x 2,9 cm).

bardzo cicha

PROD.

OBJĘTOŚ
AKWARIUM (L)

NR ZAM.

AIR SILENT
MINI

10 - 40

285392

AIR SILENT
MAXI

40 - 80

285415

dla akwariów

nie wymaga

od 10 do 80L

instalacji

KOD EAN

NOWOŚĆ

TECHNIK A I AKCESORIA

Tetra Air Silent AirPump

Tetra AS Air Stone

PROD.

OPAK.

NR ZAM.

AS 25

288

603493

AS 30

288

603523

AS 35

288

603554

AS 40

288

603561

AS 45

288

603578

OPAK.

NR ZAM.

TETRA WP 300 WATER PUMP

24

188761

TETRA WP 600 WATER PUMP

24

188785

TETRA WP 1000 WATER PUMP

24

188808

Kamień napowietrzający o drobnych porach. Zapewnia
niezbędną ilość tlenu we wszystkich rodzajach akwariów.
• drobne pory, jednolite odprowadzanie powietrza,
• niewielki opór pozwala wykorzystać pełną moc pompy,
• niezawodny produkt najwyższej jakości,
• stanowi idealne połączenie z pompami napowietrzającymi Tetra APS.

Tetra WP Water Pump
Wydajna pompa wodna do akwarium.
• regulowana wysokość przepływu,
• wydajny wirnik gwarantuje wysoki przepływ
wody,
• niezawodne, łatwe w montażu pompy są

PRODUKT

dostępne w 3 rozmiarach
do akwariów o pojemności do 300L,
• pompa wodna Tetra Water Pump zapewnia
optymalny ruch wody gwarantując czystą wodę,
• w pełni zanurzalna,
• 2 lata gwarancji.

Tetra HT Aquarium
Heater
Wysokiej jakości grzałki do wody
z możliwością regulacji mocy.
• regulator ustawienia żądanej temperatury
w przedziale 19°C - 31°C w odstępach 0.5°C,
• w pełni zanurzalne,
• lampka kontrolna działania grzałki,

KOD EAN

KOD EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE WP WATER PUMP
PROD.

OPAK.

NR ZAM.

TETRA IMPELLER WP 300

1

188822

TETRA IMPELLER WP 600

1

188846

TETRA IMPELLER WP 1000

1

188860

PROD.

OPAK.

NR ZAM.

TETRA HT 25 GRZAŁKA

24

145122

TETRA HT 50 GRZAŁKA

24

606449

TETRA HT 75 GRZAŁKA

24

606456

TETRA HT 100 GRZAŁKA

24

606463

TETRA HT 150 GRZAŁKA

24

606470

TETRA HT 200 GRZAŁKA

24

606487

TETRA HT 300 GRZAŁKA

24

606494

KOD EAN

KOD EAN

• regulator ustawienia temperatury gwarantuje
niezawodność i bezpieczeństwo,
• odporna na wstrząsy i wysoką temperaturę
szklana rurka,
• element grzewczy w formie gwiazdy zapewnia
jednolite rozproszenie ciepła,
• przyssawki wykonane ze specjalnego materiału
ułatwiają precyzyjne mocowanie grzałki,
• długi przewod (1.6m) ułatwia montaż w akwarium,

CZĘŚCI ZAMIENNE HT AGUARIUM HEATER
PROD.

OPAK.

NR ZAM.

UCHWYT HT 25-300

10

179271

TETRA IN 800-1000 PLUS /
HT 25-300 / EASY CRYSTAL FILTE
BOX 300 - ZESTAW PRZYSSAWEK

12

134744

KOD EAN

• łatwe ustawianie i odczytywanie temperatury,
• posiada certyfikaty TUV/GS oraz certyfikat CE,
• 2 lata gwarancji.

DANE TECHNICZNE HT AGUARIUM HEATER
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PRODUKT

OBJĘTOŚĆ
AKWARIUM (L)

ZUŻYCIE
ENERGII (WAT)

TETRA HT 25

10-25

25

TETRA HT 50

25-60

50

TETRA HT 70

60-100

75

TETRA HT 100

100-150

100

TETRA HT 150

150-225

150

TETRA HT 200

225-300

200

TETRA HT 300

300-450

300

Chusteczki do czyszczenia elementów
wyposażenia akwariów tropikalnych i morskich.

ILOŚĆ

OPAK.

NR ZAM.

10 SZT.

36

164727

KOD EAN

• nieszkodliwe dla ryb i roślin wodnych,
• doskonałe do czyszczenia filtrów i grzałek,
• odpowiednie do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni (szkła, materiałów syntetycznych),
• łatwo usuwają nalot wapienny i glony.

Tetra GC Gravel
Cleaner
Wygodny i łatwy w obsłudze
odmulacz. Dostępny w trzech
rozmiarach.

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA GC 30 ODMULACZ

36

762312

TETRA GC 40 ODMULACZ

36

762329

TETRA GC 50 ODMULACZ

36

762336

TECHNIK A I AKCESORIA

Tetra Easy Wipes

KOD EAN

• wyposażony w zawór szybkiego rozruchu
do samoczynnego zasysania wody,
• sitko umieszczone w głowicy odmulacza zapobiega zasysaniu żwiru i ryb,
• nowatorska obrotowa gałka reaguje na ruchy odmulacza i zapobiega zagięciom węża,
• rura ssąca ma kształt trójkąta, dzięki czemu pozwala dotrzeć do najdalszych i najtrudniej dostępnych zakątków
akwarium,
• wyprofilowana rączka ułatwia czyszczenie i gwarantuje bezpieczeństwo,
• 2 lata gwarancji,
• trwała konstrukcja.

GS 45 Aquarium Glass Scraper
Skrobak do szyb akwarium pozwalający szybko i skutecznie
oczyścić wewnętrzną stronę szyb akwarium.
• z łatwością usuwa glony i inne osady ze szkła,
• wyposażony w wymienne nierdzewne ostrza,
• zestaw zawiera jedno zapasowe ostrze,
• ruchomy uchwyt zgina się pod różnym kątem
pod wpływem nacisku, co ułatwia czyszczenie,
• wytrzymały pręt z włókna szklanego,

OPAK.

NR ZAM.

24

728738

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA SB 45-WYMIENNE
OSTRZA TETRA
DO SKROBAKA GS

144

766426

TETRA GS UCHWYT
DO OSTRZA

1

178977

KOD EAN

KOD EAN

• dwustronne ostrze jest pokryte materiałem
chroniącym warstwę kleju pomiędzy szybami,
• biały materiał przy ostrzu pozwala na bieżąco
sprawdzać rezultat czyszczenia,
• może być używany w akwariach morskich.
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Tetra TB 160 szczotka do węży

OPAK.

NR ZAM.

KOD EAN

72
239364
Szczotka do węży została opracowana specjalnie z myślą
o szybkim i skutecznym czyszczeniu węży filtra. Solidny drut
ze stali nierdzewnej o długości 160 cm ułatwia umieszczanie i przesuwanie szczotki wzdłuż
węży filtra. Przesuwana szczotka usuwa brud zgromadzony w wężach filtra. Szczotka może być
stosowana do wszystkich rurek o średnicy od 11 do 25 mm.

• doskonale nadaje się do czyszczenia węży w zewnętrznym filtrze Tetra EX,
• odpowiednia do węży o średnicy od 11 do 25 mm,
• z bardzo długim drutem ze stali nierdzewnej.

Tetra FN Net

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

Wysokiej jakości siatki o różnych rozmiarach.

FN S

144

724440

• pozwalają łatwo wyławiać ryby z akwarium,

FN M

144

724457

FN L

144

724464

FN XL

144

724471

FN XXL

144

724488

PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TH 30

144

753693

TH 35

144

753686

OPAK.

NR ZAM.

• rączka i rama pokryte specjalnym plastikiem,
• odporne na korozję i działanie wody morskiej,
• siatka wykonana w 100% z nylonu nie ulega rozdarciom,
• zestaw zawiera praktyczny wieszak na siatki.

Tetra TH Termometr do akwarium
Precyzyjny termometr do mierzenia temperatury cieczy,
dostępny w dwóch rozmiarach.

KOD EAN

KOD EAN

• do zamontowania po zewnętrznej stronie szyby akwarium,
• precyzyjny pomiar temperatury w zakresie od 20°C do 35°C (TH35)
i w zakresie od 20°C do 30°C (TH 30),
• łatwy odczyt temperatury,
• kompaktowa atrakcyjna konstrukcja.

Tetra TH Digital Thermometer

KOD EAN

144
253469
Termometr elektroniczny został zaprojektowany do dokładnych
pomiarów temperatury wody w zbiorniku. Posiada czytelny
cyfrowy wyświetlacz umieszczony w niebieskiej obudowie.
Termometr nadaje się do zbiorników wszystkich rozmiarów i posiada w zestawie baterię Varta.

• termometr montowany na zewnątrz zbiornika za pomocą przyssawki,
• czujnik i przewód można przymocować do szyby zbiornika za pomocą 2 przyssawek,
• bardzo długi przewód o długości 95 cm,
• pomiar w zakresie od -10°C do +50°C,
• w zestawie z baterią Varta zapewniającą długi czas pracy.
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Nowe czyściki dla idealnej czystości szyby

NOWOŚĆ

• idealna czystość szyby,
• specjalnie wyprofilowany koniec dla jeszcze lepszego
czyszczenia rogów akwarium,
• ergonomiczny i powierzchnia antypoślizgowa,
• nie tonie, dzięki czemu ręce pozostają suche,
• do każdego typu akwarium.

PRODUKT

GRUBOŚĆ
SZKŁA (MM)

NR ZAM.

MAGNET CLEANER
BOWL

-

296794

MAGNET CLEANER
FLAT S

4

296701

MAGNET CLEANER
FLAT M

6

296824

MAGNET CLEANER
FLAT L

10

296732

MAGNET CLEANER
FLEXIBLE

8

296763

do każdego

idealne do

rodzaju

krawędzi

akwarium

KOD EAN

nie toną

antypoślizgowe

TECHNIK A I AKCESORIA

Tetra czyściki magnetyczne

AKWARIA
W fascynującym świecie akwarystyki jest wiele do odkrycia.

Od 60 lat Tetra oferuje produkty innowacyjne i wysokiej jakości.

Różnorodność kształtów i kolorów zamienia podwodny świat w

Stwórz oazę relaksu w swoim domu i rozpocznij swoją podróż

popularne hobby. Tetra jest liderem nowoczesnej akwarystyki.

pełną odkryć akwarystycznych.

Cascade Globe - szklana kula z filtrem - łatwa
w przygotowaniu i utrzymaniu.

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

CZARNY

2

211827

BIAŁY

2

238909

• efekt szumiącego wodospadu zapewnia odprężenie i relaks,
• łatwa pielęgnacja: wkład filtracyjny Tetra należy wymieniać

CZĘŚCI ZAMIENNE

co 4 tygodnie,

OPAK. NR ZAM.

TETRA EASY CRYSTAL
FILTERPACK C 100
TETRA IMPELLER
CASCADE GLOBE
TETRA SLIDER CASCADE
GLOBE
TETRA CASCADE GLOBE
GLASS BOWL

• 8 diod LED zapewnia mocne oświetlenie zbiornika z góry,
• pojedynczy niskonapięciowy kabel do zasilania zarówno
filtra jak i diod LED,
• z włącznikiem-wyłącznikiem oświetlenia LED,
• pojemność 6,8 litra.

Tetra Cascade Duo Waterfall
Globe

48

211841

24

213647

48

213654

2

276215

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

CZARNY

2

279827

BIAŁY

2

279957

OPAK.

NR ZAM.

Cascade Duo Waterfall Globe - szklana kula z filtrem łatwa w przygotowaniu i utrzymaniu.

KOD EAN

AK WARIA

Tetra Cascade Globe

KOD EAN

KOD EAN

• efekt szumiącego podwójnego wodospadu zapewnia odprężenie i relaks,
• łatwa pielęgnacja: wkład filtracyjny Tetra należy wymieniać co 4 tygodnie,
• 8 diod LED zapewnia mocne oświetlenie zbiornika z góry,
• pojedynczy niskonapięciowy kabel do zasilania zarówno filtra jak i diod LED,
• z włącznikiem-wyłącznikiem oświetlenia LED,
• pojemność 6,8 litra.

Tetra Silhouette

1
Podziwiaj fascynujące podwodne życie gdziekolwiek
zechcesz. Unikalny design nowego akwarium TetraSilhouette
sprawi, że stanie się ono wyjątkową ozdobą
CZĘŚCI ZAMIENNE
TETRA SILHOUETTE
Twojego domu. Oświetlenie LED pozwala
LED LIGHT
uzyskać spektakularny efekt, a zintegrowany
TETRA SILHOUETTE
HOSE SET
system filtracji zapewnia krystalicznie czystą,
TETRA SILHOUETTE
bezpieczną dla ryb wodę.
PUMP

KOD EAN.

246256

OPAK. NR ZAM.

144

246805

144

246843

144

246829

KOD EAN.

• akwarium o nowoczesnym designie wykonane z grubego szkła wysokiej jakości,
• zintegrowana technologia ukrytego filtra,
• wydajne i energooszczędne oświetlenie LED,
• 6 białych LEDów zapewnia efekt zbliżony do natualnego, dziennego oświetlenia,
• relaksujący efekt nocnego oświetlenia dzięki 6 niebieskim LEDom,
• łatwe czyszczenie filtra dzięki wymiennym wkładom,
• pojemność: 12 L.

Tetra Starter Line LED 30L Crayfish
Pierwsze akwarium niewielkich rozmiarów do hodowli
skorupiaków i roślin. Pełen zestaw.

OPAK.

NR ZAM.

1

267534

KOD EAN.

• akwaria Tetra Starter Line są idealne dla początkujących, którzy dopiero wkraczają w świat akwarystyki,
• prosty montaż i imponujące wyposażenie techniczne.

Pełen zestaw obejmuje:
• wytrzymałe akwarium o ścianach o grubości 4 mm,

• Tetra AquaSafe - preparat do uzdatniania wody,

• solidna pokrywa z praktyczną klapką do karmienia,

• wymiary akwarium wraz z pokrywą

• energooszczędne oświetlenie LED o mocy 6 watów,
• skuteczny filtr Tetra EasyCrystal Filter (2,5 wata),
• dwa wkłady do filtra,
• Tetra Wafer Mix - pokarm dla skorupiaków,

(szer. x wys. x głęb.): 42 x 36 x 27 cm,
• wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.)
44 x 37 x 30 cm,
• certyfikaty TÜV, CE i EAC z 2-letnią gwarancją.

89

Tetra Starter Line LED 54 L
Akwarium Tetra Starter Line LED to
idealny zestaw do rozpoczęcia przygody
z akwarystyką. Akwarium jest łatwe
w użyciu i wyposażone w niezawodny
sprzęt. Stabilne akwarium o pojemności
54 litrów posiada w zestawie oświetlenie
LED o mocy 6 W, łatwy w czyszczeniu filtr,
niezawodną grzałkę oraz wysokiej jakości
pokarmy dla ryb i środki do pielęgnacji.

OPAK.

NR ZAM.

1

256989

CZĘŚCI ZAMIENNE

KOD EAN.

OPAK. NR ZAM.

STARTER LINE SZAFKA POD
AKWARIUM CZARNA 54/80L

1

284050

TETRA LED STARTER LINE
54/80L LIGHT UNIT 10 W

1

274914

KOD EAN.

• stabilne szklane akwarium o wymiarach 60 x 30 x 30 cm (pojemność 54 l ) ze szkłem o grubości 4 mm,
• solidna, stylowo zaokrąglona pokrywa z wygodną klapką do karmienia,
• energooszczędne oświetlenie LED o mocy 10W w technologii COB,
• skuteczny filtr Tetra EasyCrystal (o mocy 3,5 W) zapewnia nowoczesną i skuteczną filtrację,
• zestaw zawiera dwa zapasowe wkłady filtracyjne, które można wymieniać bez konieczności moczenia rąk,
• niezawodna grzałka o mocy 50 W nastawiona na temperaturę 25 oC,
• certyfikaty TÜV, CE i EAC z 2-letnią gwarancją,
• wymiary akwarium wraz z pokrywą (szer. x wys. x głęb.): 61 x 35 x 31 cm,
• wymiary opakowania (szer. x wys. x głęb.) 62 x 37 x 33 cm.

Tetra Starter Line LED 80L
Akwarium Tetra Starter Line LED to
idealny zestaw do rozpoczęcia przygody
z akwarystyką. Akwarium jest łatwe
w użyciu i wyposażone w niezawodny
sprzęt. Stabilne akwarium o pojemności
80 litrów posiada w zestawie oświetlenie
LED o mocy 10 W, łatwy w czyszczeniu
filtr, niezawodną grzałkę oraz wysokiej
jakości pokarmy dla ryb i środki do
pielęgnacji.

OPAK.

NR ZAM.

1

274839

CZĘŚCI ZAMIENNE

OPAK. NR ZAM.

STARTER LINE SZAFKA
POD AKWARIUM CZARNA
54/80L

1

284050

TETRA LED STARTER LINE
54/80L LIGHT UNIT 10 W

1

274914

KOD EAN.

KOD EAN.

• akwarium z solidnego szkła o wymiarach 61 x 51 x 32 cm (pojemność 80 L) i grubości 6 mm,
• wysokiej jakości elegancką pokrywę z 10-watowym oświetleniem LED i wygodną klapą do karmienia ryb,
• skuteczny filtr Tetra EasyCystal Filterbox zapewniający optymalną i wydajną filtrację – w zestawie z dwoma
wkładami filtracyjnymi,
• niezawodna grzałka o mocy 75 Watt – fabryczne ustawianie temperatury 25 °C,
• TetraMin – kompletny pokarm dla ryb tropikalnych i uzdatniacz do wody Tetra AquaSafe zapewniający bezpieczną
wodę dla ryb.

Tetra Starter Line LED 105L
Duże akwarium, idealne na początku
akwarystycznej przygody, doskonale
sprawdzi się dla małych ryb. Akwarium jest
łatwe w użyciu i wyposażone w niezawodny
sprzęt. Stabilne akwarium o pojemności
105 litrów posiada w zestawie oświetlenie
LED o mocy 10 W, łatwy w czyszczeniu filtr,
niezawodną grzałkę oraz wysokiej jakości
pokarmy dla ryb i środki do pielęgnacji.
• solidne akwarium, o szklanych ścianach grubości 6mm,

OPAK.

NR ZAM.

1

283916

CZĘŚCI ZAMIENNE

OPAK. NR ZAM.

STARTER LINE POKRYWA
DO AKWARIUM 105L O/L

1

283930

TETRA STARTER LINE
LIGHT UNIT 16W

1

283961

STARTER LINE SZAFKA
POD AKWARIUM CZARNA
105L

1

284067

• stabilna pokrywa z praktyczną klapą do karmienia ryb,
• energooszczędne, 16. watowa lampa LED,
• wydajny filtr Tetra EasyCrystal (7.5 W), z dwoma wymiennymi wkładami,
• niezawodna 100. watowa grzałką - z ustawieniem początkowym na 25°C,
• zestaw zawiera pokarm TetraMin oraz uzdatniacz AquaSafe,
• wymiary akwarium wraz z pokrywą: szerokość 76 cm, wysokość 48 cm, głębokość 37 cm,
• wymiary zapakowanego akwarium: szerokość 78 cm, wysokość 49 cm, głębokość 37 cm,
• grzałka, filtr, lampa: certyfikat TUV lub VDE.
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KOD EAN.

KOD EAN.

Tetra Aqua Art Discovery Line
Shrimps Aquarium Complete
Set 20L

AK WARIA

AKWARIA LINIA DISCOVERY
KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

171855

BIAŁY

1

211957

Tetra AquaArt Shrimps Aquarium 20l to doskonały
zestaw do hodowli krewetek.

KOD EAN

• akwarium o pojemności 20 litrów wykonane z wysokiej jakości szkła o wymiarach (39 x 27,5 x 32cm) zaprojektowane
według nowoczesnego designu i wyposażone w wydajny sprzęt
• niezawodny filtr Tetra Brillant zapewniający skuteczną i wydają filtrację oraz uzupełniający wodę w tlen,
• skuteczna filtracja zapewniająca stały przepływ tlenu, filtr można zamontować w dowolnym miejscu wewnątrz akwarium,
• gąbka filtracyjna pozwala na kontrolowany rozwój glonów i mikroorganizmów, które stanowią dodatkowy pokarm dla
krewetek,
• z elastycznym wężykiem do napowietrzania i zaworem zwrotnym dzięki któremu, pompa napowietrzająca może przez cały
czas znajdować się poniżej poziomu wody,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie, umożliwiając łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• stabilna pokrywa wyposażona w podłużną lampę fluorescencyjną T5 Sylvania o mocy 8W,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• w zestawie ponadto: pokarm TetraCrusta Menu 100 ml zapewniający krewetkom i krabom zbilansowaną zróżnicowaną
dietę,
• Tetra AquaSafe 100 ml neutralizujący szkodliwe substancje takie jak chlor i metale ciężkie,
• broszura informacyjna na temat zakładania akwarium do hodowli krewetek i krabów,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• 3 lata gwarancji na elementy klejone i pokrywę.
PRODUKT

OPAK. NR ZAM.

TETRA AL T5 8 WATT
REPLACEMENT LAMP 20/30 L

Tetra Aqua Art Discovery Line
Aquarium Complete Set 60L

10

KOD EAN

200555

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

151543

KOD EAN

Zestaw Tetra AquaArt Aquarium zaprojektowany
według nowoczesnego designu i wyposażony
w pomocny sprzęt. Łatwy w utrzymaniu.
• zbiornik o pojemności 60 litrów, wykonany z wysokiej jakości szkła, o wymiarach 61 x 33,5 x 42,7 cm,
• płaskie szkło o grubości 5 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• stabilna pokrywa wyposażona w podłużną lampę fluorescencyjną T5 Sylvania o mocy 13W,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie, umożliwiając łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• nowoczesny filtr Tetra EasyCrystal z dwoma zapasowymi wkładami zapewnia krystalicznie czystą wodę w akwarium na
długi czas,
• filtr EasyCrystal jest niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra; bez potrzeby płukania
wkładu, bez konieczności moczenia rąk!
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium oraz przyssawki ułatwiające
jego montaż,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• zestaw zawiera również grzałkę Tetra HT 50,
• pokarm TetraMin 100ml, preparaty: Tetra AquaSafe 100ml, Tetra EasyBalance 100ml,
• broszurę z przydatnymi wskazówkami na temat zakładania akwarium,
• certyfikaty TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• 3 lata gwarancji na elementy klejone i pokrywę.
PRODUKT

TETRA AL T5 13 WATT
REPLACEMENT LAMPS 60 L

OPAK. NR ZAM.

10

KOD EAN

200562
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Tetra Aqua Art Discovery Line
Crayfish Aquarium Complete
Set 30L
Tetra AquaArt Shrimps Aquarium 30l stanowi
doskonały zestaw do hodowli krewetek i krabów.

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

151536

BIAŁY

1

211933

KOD EAN

• akwarium o pojemności 30 litrów wykonane z wysokiej jakości szkła o wymiarach (39 x 27,5 x 42,2 cm),
• stabilna pokrywa wyposażona w podłużną lampę fluorescencyjną T5 Sylvania o mocy 8W,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• nowoczesny filtr Tetra EasyCrystal z dwoma zapasowymi wkładami zapewnia krystalicznie czystą wodę w akwarium na
długi czas,
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium oraz przyssawki ułatwiające
jego montaż,
• filtr EasyCrystal jest niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra. Bez potrzeby płukania
wkładu, bez konieczności moczenia rąk,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze,
• zestaw zawiera również: pokarm TetraWafer Mix dla ryb strefy przydennej oraz krabów, dostosowany do potrzeb
żywieniowych tych gatunków. Dzięki zwartej konsystencji pokarm nie zanieczyszcza wody,
• broszura informacyjna na temat zakładania akwarium do hodowli krewetek i krabów,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• 3 lata gwarancji na elementy klejone i pokrywę.
PRODUKT

OPAK. NR ZAM.

TETRA AL T5 8 WATT
REPLACEMENT LAMP 20/30 L

10

KOD EAN

200555

AKWARIA LINIA AQUA ART LED
Oświetlenie LED w akwarium Tetra AquaArt LED Discovery Line umożliwia obserwację fascynującego podwodnego świata przez
całą dobę dzięki wbudowanemu przełącznikowi dzień/noc. Oprócz energooszczędnego, przyjaznego środowisku oświetlenia,
zestaw zawiera wydajny filtr wewnętrzny. W skład zestawu wchodzą także pokarmy i środki do pielęgnacji, ułatwiające założenie
akwarium. Z zestawem stworzysz doskonałe środowisko życia dla ryb i roślin.

Tetra Aqua Art LED Aquarium Shrimps 20L
• wysokiej jakości akwarium szklane (39,5 x 28 x 33 cm)
o pojemności 20 litrów,

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

239845

BIAŁY

1

244863

KOD EAN

• niezawodny i sprawdzony system filtracyjny zapewnia optymalną filtrację i napowietrzenie,
• zawiera wydajną pompę napowietrzającą zapewniającą stały przepływ powietrza,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• przełącznik oświetlenia dzień/noc,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• oświetlenie LED o trwałości 50 000 godzin,
• z 3-letnią gwarancją na łączenia akwarium, pokrywę i lampę,
• z elastycznym wężykiem do napowietrzania i zaworem zwrotnym dzięki któremu, pompa napowietrzająca może przez cały
czas znajdować się poniżej poziomu wody.
PRODUKT

TETRA AQUA ART LED
20L/30L LAMP 4,8W
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OPAK. NR ZAM.

10

240087

KOD EAN

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

239920

BIAŁY

1

244894

• wysokiej jakości akwarium szklane (39,5 x 28 x 43 cm)

KOD EAN

o pojemności 30 litrów,
• innowacyjna technologia EasyCrystal zapewnia krystalicznie czystą i zdrową wodę na długi czas,
• filtr EasyCrystal jest niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra. Bez potrzeby płukania
wkładu, bez konieczności moczenia rąk,
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium oraz przyssawki ułatwiające
jego montaż,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• przełącznik oświetlenia dzień/noc,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• oświetlenie LED o trwałości 50 000 godzin,
• z 3-letnią gwarancją na łączenia akwarium, pokrywę i lampę.
PRODUKT

OPAK. NR ZAM.

TETRA AQUA ART LED
20L/30L LAMP 4,8W

Tetra Aqua Art LED
Aquarium 60L

10

240087

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

239937

BIAŁY

1

244900

• Innowacyjna technologia EasyCrystal z dwoma

KOD EAN

KOD EAN

wymiennymi wkładami filtra zapewnia krystalicznie czystą
i zdrową wodę na długi czas,
• filtr EasyCrystal FilterBox jest również niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra. Nie ma
potrzeby płukania wkładu filtrującego, dzięki czemu nie trzeba moczyć rąk,
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium oraz przyssawki ułatwiające jego
zamontowanie,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• przełącznik oświetlenia dzień/noc,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze,
• wysokiej jakości akwarium szklane (61,5 x 34 x 43 cm) o pojemności 60 litrów,
• płaskie szkło o grubości 5 mm pozbawione zniekształceń optycznych
z oszlifowanymi krawędziami,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• oświetlenie LED o trwałości 50 000 godzin,
• z 3-letnią gwarancją na łączenia akwarium, pokrywę i lampę,
• precyzyjna grzałka Tetra HT50.
PRODUKT

TETRA AQUA ART LED
60L LAMP 9,6L

OPAK. NR ZAM.

10

240056

KOD EAN

AK WARIA

Tetra Aqua Art LED Aquarium Crayfish 30L

Tetra Aqua Art LED 100L

OPAK.

NR ZAM.

1

174610

Kompletny zestaw akwarium Tetra AquaArt LED 100L.

KOD EAN

• nowoczesny design w modnym kolorze z zaokrąglonym frontem,
• przełączanie między trybem dziennym/nocnym (światło dzienne: 24 W/światło nocne: 6 W); oszczędność
co najmniej 50% kosztów energii elektrycznej w porównaniu do poprzednich lamp T5,
• zapewnia strumień świetlny dzięki indywidualnym diodom LED zamontowanym bezpośrednio na płytce drukowanej,
• oświetlenie LED o trwałości użytkowej 50 000 godzin,
• innowacyjna technologia EasyCrystal FilterBox 600 z dwoma wymiennymi wkładami filtra zapewnia krystalicznie
czystą, zdrową wodę na długi czas,
• filtr EasyCrystal FilterBox jest również niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy wymieniać wkład filtra
co 4 tygodnie; nie ma konieczności płukania wkładów filtracyjnych, co oznacza, że Twoje ręce pozostają suche,
• precyzyjna grzałka Tetra HT100 (100 W),
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i zapewniają łatwy dostęp do wyposażenia technicznego,
• wysokiej jakości konstrukcja i najnowocześniejsze wyposażenie akwarium gwarantują niezawodne i bezpieczne
działanie,
• wysokiej jakości akwarium ze szkła (77 x 38 x 48 cm) o pojemności 100 litrów,
• szkło typu float o grubości 6 mm z ciętymi krawędziami pozbawione zniekształceń optycznych,
• każdy zestaw obejmuje: produkty TetraMin 100 ml, AquaSafe 100 ml, EasyBalance 100 ml oraz broszurę „Zakładanie
akwarium”,
• atrakcyjne przykłady aranżacji akwarium z tyłu opakowania,
• 3-letnia gwarancja na jednostkę oświetleniową LED i 2-letnia gwarancja na łączenia i pokrywę,
• certyfikaty zgodności TÜV/GS, DIN 32622, CE.

AKWARIA LINIA AQUA ART EXPLORER

ODKRYJ IMPONUJĄCĄ PERSPEKTYWĘ 180°

Tetra Aqua Art Explorer Line
Aquarium set Crayfish 30L

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

236851

KOD EAN

Zestaw akwariowy Tetra AquaArt Explorer
BIAŁY
1
255982
Line to połączenie nowoczesnego wzornictwa
z najnowocześniejszą wyposażeniem.
Jest łatwy i wygodny w utrzymaniu i pozwala tworzyć własny, fascynujący podwodny świat.
Umieszczone w zbiorniku oświetlenie LED o mocy 5 W emituje naturalne światło, natomiast
dołączony do zestawu wydajny filtr Tetra EasyCrystal zapewnia skorupiakom i roślinom
doskonałe środowisko życia.
• zestaw akwariowy z profilowaną pod kątem 180° szybą, tworzącą atrakcyjny kształt półksiężyca,
• najwyższej jakości akwarium ze szkła o grubości 5 mm,
• mocne i niezawodne oświetlenie LED o niskim poborze mocy, wynoszącym 5 W,
• wysokiej jakości przezroczysta pokrywa wykonana z żywicy akrylowej z zamontowaną klapą do karmienia,
• zestaw umożliwia umieszczanie urządzeń w akwarium wg własnych upodobań,
• innowacyjna technologia filtra EasyCrystal,
• zestaw zawiera pokarmy i środki do pielęgnacji.
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KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

236868

KOD EAN

Zestaw akwariowy Tetra AquaArt Explorer Line to
BIAŁY
1
255999
połączenie nowoczesnego designu z wysokiej klasy
wyposażeniem. Jest łatwy i wygodny w utrzymaniu
i pozwala tworzyć własny, fascynujący podwodny świat. Umieszczone w zbiorniku oświetlenie LED
o mocy 8,5 W emituje do akwarium naturalne światło, natomiast dołączony do zestawu wydajny filtr
Tetra EasyCrystal i precyzyjna grzałka Tetra HT zapewniają rybom i roślinom doskonałe środowisko
życia.

AK WARIA

Tetra Aqua Art Explorer Line
Aquarium set 60L

• zestaw akwariowy z profilowaną pod kątem 180° szybą, tworzącą atrakcyjny kształt półksiężyca,
• najwyższej jakości akwarium ze szkła o grubości 6 mm,
• mocne i niezawodne oświetlenie LED o niskim poborze mocy, wynoszącym 8,5 W,
• wysokiej jakości przezroczysta pokrywa wykonana z żywicy akrylowej z zamontowaną klapą do karmienia,
• zestaw umożliwia umieszczanie urządzeń w akwarium wg własnych upodobań,
• innowacyjna technologia filtra EasyCrystal,
• z precyzyjną grzałką Tetra HT50,
• zestaw zawiera pokarmy i środki do pielęgnacji.

DESIGN
Nowe spojrzenie na podwodny świat dzięki perspektywie 180°.
Elegancka półokrągła konstrukcja.

PRAKTYCZNY CHARAKTER
Wbudowana wygodna klapka do karmienia.

JAKOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

Wysokiej jakości przezroczysta pokrywa z żywicy

Łatwy montaż filtra i grzałki.

akrylowej.

ZRÓWNOWAŻONE ZUŻYCIE
ENERGII

ŁATWOŚĆ
STOSOWANIA

8,5-watowe lampy w zbiornikach 60-litrowych

Wymiana wkładów filtra jest bardzo prosta.

i 5-watowe w zbiornikach 30-litrowych ze specjalną

Nie ma konieczności płukania wkładów

technologią COB (Chip on Board), o trwałości

filtracyjnych, co oznacza, że Twoje ręce

użytkowej 50 000 godzin*.

pozostają suche.

*Technologia wykorzystuje specjalne materiały płytki drukowanej (np. aluminium), aby poprawić przewodzenie ciepła, co skutkuje dłuższą trwałością użytkową
i większą mocą świetlną. Ponieważ diody LED można rozmieścić bardzo gęsto, z mniejszej powierzchni emitowane jest więcej światła. Technologia COB jest
dostępna do zastosowań RGB – bardzo płaska i kompaktowa konstrukcja.
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AKWARIA DLA ZŁOTYCH RYBEK

Tetra Aqua Art Discovery Line
Aquarium Complete Set 20L
Akwaria Tetra AquaArt zafascynują Cię bogactwem
podwodnego świata. Tetra AquaArt gwarantuje
atrakcyjne wzornictwo, wysokiej jakości wyposażenie
i łatwość utrzymania.

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

151499

BIAŁY

1

211919

KOD EAN

• akwarium o pojemności 20 litrów wykonane z wysokiej jakości szkła o wymiarach (39 x 27,5 x 32cm) zaprojektowane według
nowoczesnego designu i wyposażone w wydajny sprzęt,
• stabilna pokrywa wyposażona w podłużną lampę fluorescencyjną T5 Sylvania o mocy 8W,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze,
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium oraz przyssawki ułatwiające jego
montaż,
• nowoczesny filtr Tetra EasyCrystal z dwoma zapasowymi wkładami zapewnia krystalicznie czystą, zdrową wodę w akwarium
na długi czas,
• filtr EasyCrystal jest niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra; bez potrzeby płukania
wkładu, bez konieczności moczenia rąk,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• Tetra Goldfish 100ml - pokarm dla zdrowia, intensywnego wybarwienia i witalności ryb,
• Tetra Goldfish AquaSafe 100ml - przekształca wodę wodociągową w bezpieczną dla ryb,
• broszura informacyjna na temat zakładania akwarium,
• 3 lata gwarancji na elementy klejone i pokrywę.

Tetra Aqua Art Discovery Line
Aquarium Complete Set 30L
Akwaria Tetra AquaArt zafascynują Cię bogactwem
podwodnego świata. Tetra AquaArt gwarantuje
atrakcyjne wzornictwo, wysokiej jakości wyposażenie
i łatwość utrzymania.

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

151512

BIAŁY

1

211940

KOD EAN

• akwarium o pojemności 30 litrów wykonane z wysokiej jakości szkła o wymiarach (39 x 27,5 x 42,2 cm),
• stabilna pokrywa wyposażona w podłużną lampę fluorescencyjną T5 Sylvania o mocy 8W,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium oraz przyssawki ułatwiające
jego montaż,
• nowoczesny filtr Tetra EasyCrystal z dwoma zapasowymi wkładami zapewnia krystalicznie czystą, zdrową wodę
w akwarium na długi czas,
• filtr EasyCrystal jest niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra; bez potrzeby płukania
wkładu, bez konieczności moczenia rąk,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• Tetra Goldfish 100ml - pokarm dla zdrowia, intensywnego wybarwienia i witalności ryb,
• Tetra Goldfish AquaSafe 100ml - przekształca wodę wodociągową w bezpieczną dla ryb,
• broszura informacyjna na temat zakładania akwarium,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CE,
• 3 lata gwarancji na elementy klejone i pokrywę,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze.
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KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

236875

KOD EAN

Zestaw akwariowy Tetra AquaArt Explorer Line to
połączenie nowoczesnego wzornictwa z wysokiej
klasy wyposażeniem. Jest łatwy i wygodny w utrzymaniu i pozwala tworzyć własny, fascynujący
podwodny świat. Umieszczone w zbiorniku oświetlenie LED o mocy 5 W emituje do akwarium
naturalne światło, natomiast dołączony do zestawu wydajny filtr Tetra EasyCrystal zapewnia
rybom i roślinom doskonałe środowisko życia.
• zestaw akwariowy z profilowaną pod kątem 180° szybą, tworzącą atrakcyjny kształt półksiężyca,
• najwyższej jakości akwarium ze szkła o grubości 5 mm,
• mocne i niezawodne oświetlenie LED o niskim poborze mocy, wynoszącym 5 W,
• wysokiej jakości przezroczysta pokrywa wykonana z żywicy akrylowej z zamontowaną klapą do karmienia,
• zestaw umożliwia umieszczanie urządzeń w akwarium wg własnych upodobań,
• nnowacyjna technologia filtra EasyCrystal,
• zestaw zawiera pokarmy i środki do pielęgnacji.

Oświetlenie LED w akwarium Tetra AquaArt LED Discovery Line umożliwia obserwację fascynującego podwodnego
świata przez całą dobę dzięki wbudowanemu przełącznikowi dzień/noc. Oprócz energooszczędnego, przyjaznego
środowisku oświetlenia, zestaw zawiera wydajny filtr wewnętrzny.
W skład zestawu wchodzą także pokarmy i środki do pielęgnacji, ułatwiające założenie akwarium. Zestaw tworzy
doskonałe środowisko dla ryb i roślin.

AK WARIA

Tetra Aqua Art Explorer Line
Aquarium set - Goldfish 30L

Tetra Aqua Art LED
Aquarium - Goldfish
30L

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

ANTRACYT

1

239852

KOD EAN

• innowacyjna technologia EasyCrystal zapewnia krystalicznie
czystą i zdrową wodę na długi czas,
• filtr EasyCrystal FilterBox zawiera wygodne uchwyty przytwierdzane do krawędzi akwarium
oraz przyssawki ułatwiające jego montaż,
• wysokiej jakości konstrukcja akwarium i nowoczesne wyposażenie gwarantują niezawodne i bezpieczne
działanie,
• duże, wygodne otwory ułatwiają karmienie i umożliwiają łatwy dostęp do urządzeń technicznych,
• przełącznik oświetlenia dzień/noc,
• stylowe wzornictwo w modnym kolorze,
• oświetlenie LED o trwałości 50 000 godzin,
• wysokiej jakości akwarium szklane (39 x 27,5 x 42 cm) o pojemności 30 litrów,
• płaskie szkło o grubości 4 mm pozbawione zniekształceń optycznych z oszlifowanymi krawędziami,
• z certyfikatami TÜV/GS, DIN 32622 i CEZ,
• 3-letnią gwarancją na łączenia akwarium, pokrywę i lampę,
• filtr EasyCrystal jest niezwykle łatwy w czyszczeniu; wystarczy co 4 tygodnie wymieniać wkład filtra; bez
potrzeby płukania wkładu, bez konieczności moczenia rąk.

CZĘŚCI ZAMIENNE
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PRODUKT

OPAK.

NR ZAM.

TETRA AQUA ART 20/30L POKRYWA

1

201019

TETRA AQUA ART 60L POKRYWA

1

201026

TETRA AQUA ART 100/130L POKRYWA

1

174726

TETRA AQUA ART LED COVER 100L/130L

1

253407

TETRA AQUA ART 100L SYSTEM OŚWIETLENIOWY

1

184619

TETRA AQUA ART 130L SYSTEM OŚWIETLENIOWY

1

184633

TETRA AQUA ART 100/130L OSŁONA LAMPY

2

184657

TETRA AQUA ART 130L (2PCS.) ODBŁYŚNIK

4

184664

TETRA AQUA ART EXPLORER-LINE POKRYWA 30L

1

236912

TETRA AQUA ART EXPLORER-LINE POKRYWA 60L

1

237162

TETRA LED UCHWYTY MOCUJĄCE OŚWIETLENIE LED

6

239548

TETRA AQUA ART LED POKRYWA ANTRACYT 20L/30L

1

240070

TETRA AQUA ART LED 20L/30L LAMPA 4,8W

10

240087

TETRA AQUA ART LED POKRYWA ANTRACYT 60L

1

240049

TETRA AQUA ART LED 60L LAMPA 9,6W

10

240056

TETRA AQUA ART LED BIAŁA POKRYWA 20L/30L

1

244931

TETRA AQUA ART LED BIAŁA POKRYWA 60L

1

244924

TETRA AQUA ART 20/30L LID 30 L

1

178946

TETRA AQUA ART 60L LID 60 L

1

178922

AQUA ART BIAŁA POKRYWA 20/30L

1

212169

AQUA ART II BIAŁA POKRYWA 60L

1

212237

TETRA AQUA ART WYMIENNE ZAŚLEPKI

1

200579

KOD EAN

Tetra Aqua Art Aquarium
Cabinet 20/30L
Atrakcyjna szafka zaprojektowana specjalnie
pod akwarium Tetra AquaArt.

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

BIAŁY

1

215221

ANTRACYTOWY

1

173804

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

BIAŁY

1

215474

ANTRACYTOWY

1

173811

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

BIAŁY

1

255975

CZARNY

1

247222

KOLOR

OPAK.

NR ZAM.

BUK

1

177567

ANTRACYT

1

177574

KOD EAN

AK WARIA

SZAFKI POD AKWARIA

• bardzo stabilna dzięki bocznym podpórkom o wielkości 15mm,
• z wygodnym otworem na przewody i rurki,
• w modnym kolorze antracytu, który komponuje się dobrze z każdym otoczeniem,
• dużo miejsca na dodatkowe wyposażenie, pokarmy i preparaty,
• łatwy montaż.

Tetra Aqua Art Aquarium
Cabinet 60L
Atrakcyjna szafka zaprojektowana
specjalnie pod akwarium Tetra AquaArt.

KOD EAN

• bardzo stabilna dzięki bocznym podpórkom o wielkości 15mm,
• stabilność zapewniają cztery antypoślizgowe filcowe podkładki,
• z wygodnym otworem na przewody i rurki,
• w modnym kolorze antracytu, który komponuje się dobrze z każdym otoczeniem,
• dużo miejsca na dodatkowe wyposażenie, pokarmy i preparaty,
• przednia szyba wykonana ze szkła mlecznego, zapewnia atrakcyjny wygląd,
• łatwy montaż.

Tetra Aqua Art Explorer
Line Cabinet 30/60L
Stylowa szafka pod akwaria Tetra AquaArt
Explorer Line o pojemności 30/60 litrów.

KOD EAN

• łatwa w montażu,
• wygodny otwór na kable i węże,
• wyposażona w antypoślizgowe filcowe podkładki,
• dużo miejsca do przechowywania wyposażenia, pokarmów i preparatów,
• rozmiar szafki: wysokość 732 mm x szerokość 544 mm x głębokość 362 mm.

Tetra Aqua Art Evolution
Line Cabinet Aqua Art
100/130l
Atrakcyjne szafki zaprojektowane specjalnie

KOD EAN

pod akwarium Tetra AquaArt.
• bardzo stabilna dzięki bocznym podpórkom o wielkości 30mm,
• z wygodnym otworem na przewody i rurki,
• dużo miejsca na dodatkowe wyposażenie, pokarmy i preparaty,
• przednia szyba wykonana ze szkła mlecznego, zapewnia atrakcyjny wygląd,
• rozmiar szafki: wysokość: 773mm, szerokość: 383 mm, głębokość: 748 mm.
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DEKORACJE

TETRA DECOART PLANTASTICS

100

• naturalny wygląd sztucznych roślin,

OPAKOWANIE

Daje wyobrażenie, jak

Pozwala dotknąć

roślina będzie wyglądać

roślinę.

w akwarium.

DEKOR ACJE

Dostępne w różnych rozmiarach.
Ten typ roślin jest szczególnie polecany
do dekoracji z przodu akwarium.

PODWODNA
SCENERIA

• odpowiednie do wszystkich typów akwariów,
• stanowią doskonałą kryjówkę dla ryb i miejsce
tarła,
• szybkie i łatwe w montażu - zupełnie bezpieczne,
• nie wymagają pielęgnacji,
• długo utrzymują kształt i kolor,
• szeroki wybór produktów,
• stabilna podstawa.

Ambulia

NOWOCZESNY
WYGLĄD

PODSTAWA

Odświeżony wygląd,

Ciężka podstawa

atrakcyjny dla

zapewnia stabilność

miłośników dekoracji.

rośliny.

Anacharis

ROZMIAR

OPAK.

NR ZAM.

15 CM

36

23 CM
30 CM

KOD EAN

ROZMIAR

OPAK.

NR ZAM.

270145

15 CM

36

270176

36

270329

23 CM

36

270350

36

270473

30 CM

36

270503

Green Cabomba
ROZMIAR

OPAK.

NR ZAM.

15 CM

36

23 CM
30 CM

KOD EAN

Red Foxtail
ROZMIAR

OPAK.

NR ZAM.

270206

15 CM

36

270268

36

270626

23 CM

36

270411

36

270534

30 CM

36

270657

Red Ludwigia
ROZMIAR

OPAK.

NR ZAM.

15 CM

36

23 CM
30 CM

KOD EAN

KOD EAN

Hygrophila
KOD EAN

ROZMIAR

OPAK.

NR ZAM.

270299

15 CM

36

270237

36

270442

23 CM

36

270381

36

270596

30 CM

36

270565

KOD EAN
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SKORUPIAKI
Słodkowodne krewetki i kraby cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród akwarystów. Ich popularyzację zawdzięcza
się przede wszystkim Takashi Amano, który wykorzystywał w swoich akwariach gatunek Cardinia japonica do walki z glonami.
Dziś bogactwo gatunkowe krewetek hodowanych w akwariach może zaskoczyć. W zbiornikach spotkać można czerwone krewetki
Crystal Red lub jaskrawozielone krewetki karłowate. Aby ułatwić akwarystom opiekę nad skorupiakami Tetra opracowała pokarmy
i środki do pielęgnacji wody przeznaczone specjalnie dla nich.
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KREWETKA AMANO
(CARIDINA JAPONICA)

KREWETKA RED
BEE (CARIDINA CF.
CANTONENSIS)

KREWETKA RED
CRYSTAL (CARIDINA CF.
CANTONENSIS)

rozmiar: 3 – 4.5 cm

rozmiar: 2 – 3 cm

rozmiar: 2 – 3 cm

twardość wody: do 20° GH

twardość wody: do 10° GH

twardość wody: do 10° GH

pH: 7.0 – 8.3

pH: 6.25 – 7.5

pH: 6.25 – 7.5

temperatura: 18 – 28°C

temperatura: 14 – 28°C

temperatura: 14 – 28°C

KREWETKA BUMBLEBEE
(CARIDINA BREVIATA)

KREWETKA BABAULTI
GREEN (CARIDINA CF.
BABAULTI)

KREWETKA FIRE
RED (NEOCARIDINA
DENTICULATA SINENSIS)

rozmiar: 1.5 – 3 cm

rozmiar: 1.5 – 3 cm

rozmiar: 2 – 3.5 cm

twardość wody: do 15° GH

twardość wody: do 25° GH

twardość wody: do 25° GH

pH: 6.25 – 8.0

pH: 6.8 – 8.3

pH: 6.5 – 8.3

temperatura: 14 – 26°C

temperatura: 20 – 31°C

temperatura: 20 – 25°C

Pokarm podstawowy dla krewetek i krabów.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

187146

KOD EAN

• szybko tonące pałeczki o wysokiej zawartości kiełków owsa zapewniają
pełnowartościową, zbilansowaną dietę,
• dzięki zwartej formie pokarm nie powoduje mętnienia wody i zaspokaja naturalne wymagania pokarmowe skorupiaków,
• optymalna zawartość białek i minerałów wspomaga proces zrzucania pancerza,

SKORUPIAKI

Tetra Crusta Sticks

• składniki roślinne i podstawowe witaminy wspomagają odporność na choroby.

Tetra Crusta Granules
Pokarm podstawowy dla krewetek i krabów.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

187160

KOD EAN

• tonące granulki zawierają odżywcze karotenoidy,
• zapewnia zróżnicowaną i zbilansowaną dietę,
• dzięki zwartej formie pokarm nie powoduje mętnienia wody i zaspokaja naturalne wymagania pokarmowe skorupiaków,
• optymalna zawartość białek i minerałów wspomaga proces zrzucania pancerza.

Tetra Crusta Menu
Pokarm podstawowy dla krewetek i krabów. Zapewnia
zróżnicowaną dietę dostosowaną do potrzeb
poszczególnych gatunków.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

144

171794

KOD EAN

• cztery rodzaje pokarmu zapewniają zbilansowaną i zróżnicowaną dietę,
• dzięki zwartej formie pokarm nie powoduje mętnienia wody i zaspokaja naturalne wymagania pokarmowe skorupiaków,
• optymalna zawartość białek i minerałów wspomaga proces zrzucania pancerza,
• składniki roślinne i podstawowe witaminy wspomagają odporność na choroby.

Tetra Crusta Aqua Safe
Tetra Crusta AquaSafe błyskawicznie zamienia wodę
z kranu w bezpieczną dla skorupiaków.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

100 ML

72

187221

KOD EAN

• zmienia wodę z kranu w bezpieczną dla skorupiaków,
• natychmiast neutralizuje szkodliwe substancje,
• zawiera magnez wspomagający zrzucanie pancerza,
• zapewnia czystą i zdrową wodę,
• działa już po kilku sekundach od aplikacji.
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OCZKO WODNE
KARMIENIE RYB
W OCZKACH WODNYCH

ŚWIEŻY POKARM ZUPEŁNIE JAK OD MATKI NATURY

W większości ogrodowych oczek wodnych, w których często

Z czasem wiele niezbędnych składników odżywczych i witamin

roi się od ryb, menu może wydawać się raczej marne, ponieważ

w niskiej jakości pokarmach i pokarmach pakowanych

wybór pożywienia dla zwierząt i roślin jest znacznie mniejszy

w przezroczyste torebki ulega uszkodzeniu z powodu

niż w naturalnych zbiornikach wodnych. Aby zapobiec

działania światła i powietrza. Niskiej jakości, tanie pokarmy

niedożywieniu i niedoborom wynikającym z niewłaściwej

mogą ponadto powodować przyrost glonów, gdyż często

diety, Twoi klienci powinni karmić ryby hodowane w oczku

bywają

wodnym. Praca większości badaczy firmy Tetra poświęcona

nadmiaru substancji odżywczych w oczkach wodnych.

jest odkrywaniu sekretów „receptur” Matki Natury, aby

Gama produktów Tetra Pond zapewni spokój ducha Tobie

opracować produkty żywnościowe jak najlepiej dostosowane

i Twoim klientom. Nasze najwyższej jakości pokarmy

do potrzeb stworzeń żyjących w oczku wodnym. To jedyny

nie tylko zawierają wszystko to, czego potrzebują ryby,

sposób, aby zagwarantować, że ryby będą zdrowo rosnąć

ale

i pozostaną pełne życia.

opakowaniem z datą przydatności do spożycia.

ciężkostrawne.

również

chronione

Prowadzi

są

to

do

szkodliwego

nieprzejrzystym,

szczelnym

DLACZEGO NALEŻY KARMIĆ RYBY
W OCZKACH WODNYCH?
•p
 onieważ oczka wodne to sztuczne biotopy,
nie zawierają wszystkich niezbędnych składników
odżywczych, jakich potrzebują ryby,
•a
 by zapobiec/uniknąć niedoborów wynikających
z nieprawidłowej diety,
•a
 by zapewnić zróżnicowaną dietę,
•d
 la samej radości karmienia i obserwowania ryb.

•s
 tarannie dobrane surowe składniki,

• zbilansowane

biologicznie składniki odżywcze,

•w
 ysokiej jakości składniki odżywcze, takie jak witaminy,
minerały i mikroelementy, które zaspokoją wszystkie
potrzeby żywieniowe,

•o
 ptymalna konwersja żywności,

• f ormuła BioActive,
• ł atwe spożycie i trawienie, co pozwala ograniczyć
zanieczyszczenie wody do minimum.

• z drowy wzrost,
• zwiększona odporność,

OCZKO WODNE

DLACZEGO WARTO KARMIĆ RYBY W OCZKACH WODNYCH
WYSOKIEJ JAKOŚCI POKARMEM TETRA?

•c
 zysta woda,
•m
 niej glonów.

PRODUKTY TETRA ZAWIERAJĄ FORMUŁĘ BIOACTIVE
Poza dostarczaniem niezbędnych składników odżywczych, substancji anabolicznych
i mikroelementów, specjalne połączenie aktywnych składników w wyjątkowej formule
BioActive zapewnia rybom w oczkach wodnych siłę i witalność.
•

witaminy dla witalności,

•

energia z kwasów tłuszczowych omega-3,

•

immunostymulatory dla zdrowego układu odpornościowego.

Tetra Pond Sticks Mini
Kompletny pokarm dla małych ryb stawowych.
Zawiera wszystkie ważne składniki odżywcze i witaminy
zapewniając rybom prawidłowy rozwój i wspaniałą
kondycję.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

187665

KOD EAN

• pałeczki szybko namakają ułatwiając rybom pobieranie pokarmu,
• bardzo dobra przyswajalność pokarmu dzięki najwyższej jakości składnikom i zaawansowanej technologii produkcji,
• zapobiega zanieczyszczeniu wody,
• zapewnia pełnowartościową dietę małym rybom stawowowym,
• zawiera formułę BioActive wspomagającą układ odpornościowy ryb.

Tetra Pond Sticks
Pokarm podstawowy dla ryb w oczkach wodnych
i stawach ogrodowych w formie pływających
po powierzchni wody pałeczek. Zapewnia rybom
pełnowartościową i zbilansowaną dietę.
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, błonnik, substancje
anaboliczne, witaminy oraz mikroelementy,
• pałeczki pokarmu są lekkostrawne i łatwo przyswajalne, co pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniom i poprawia jakość wody,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

140189

4L

6

170063

7L

6

170087

10 L

1

140226

15 L

4

170124

25 L

1

129368

40 L

1

154865

50 L

1

241602

KOD EAN

z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed szkodliwym
działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci. Pokarm zachowuje
wszystkie ważne składniki odżywcze oraz świeżość.
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Tetra Pond Variety Sticks
Mieszanka trzech rodzajów pokarmu w pałeczkach
zapewnia pożywną, a zarazem zróżnicowaną dietę rybom
w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy
oraz mikroelementy,
• wzmacnia intensywność naturalnego ubarwienia dzięki wysokiej jakości

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

751255

4L

6

169883

7L

6

169920

10 L

1

137004

25 L

1

204577

KOD EAN

naturalnym substancjom,
• dzięki wysokiej jakości pałeczkom z zawartością kiełków pszenicy
pokarm jest bogaty w błonnik i lekkostrawny,
• stabilizowana witamina C wspomaga odporność na choroby,
• pokarm jest dobrze przyswajany, nie zanieczyszcza wody,
• idealny jako codzienny pokarm dla wszystkich ryb w stawie ogrodowym,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed
szkodliwym działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci. Pokarm zachowuje wszystkie ważne składniki odżywcze oraz
świeżość.

Tetra Pond Pellets Mini
Tetra Pond Pellets Mini to kompletny pokarm
zapewniający pełnowartościową dietę małym rybom
w stawie ogrodowym. Zawiera formułę BioActive dla
większej energii, witalności i lepszej odporności na
choroby.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

151918

4L

6

169807

KOD EAN

• granulki utrzymują się na powierzchni ułatwiając pobieranie pokarmu rybom do 20cm,
• pokarm zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze i pierwiastki śladowe zapewniając rybom zdrowy wzrost,
• wzmacnia system odpornościowy,
• wysoka przyswajalność pokarmu ogranicza zanieczyszczenie wody i poprawia jej jakość,
• idealny dla zwolenników pokarmów granulowanych,
• dwa rozmiary granulek dostosowane do wymagań żywieniowych różnych gatunków ryb,
• pokarm jest lekkostrawny i w pełni wykorzystywany przez ryby, co zapobiega zanieczyszczeniu wody.

Tetra Pond Pellets
Pokarm podstawowy dla wszystkich ryb stawowych.
• pokarm zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze i pierwiastki
śladowe zapewniając rybom zdrowy wzrost,
• wzmacnia system odpornościowy,
• wysoka przyswajalność pokarmu ogranicza zanieczyszczenie wody
i poprawia jej jakość,
• granulki utrzymują się na powierzchni ułatwiając pobieranie pokarmu
rybom powyżej 20 cm.
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POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

151994

4L

6

169845

KOD EAN

Pokarm podstawowy w postaci płatków, zalecany
szczególnie dla młodych osobników i małych gatunków
ryb w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.
• mieszanka czterech różnych rodzajów płatków zapewnia rybom
zróżnicowaną, zbilansowaną i zdrową dietę,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

760790

4L

6

169784

10 L

1

172012

KOD EAN

• czerwone płatki z wysoką zawartością białek wspomagają wzrost

OCZKO WODNE

Tetra Pond Flakes

i wzmacniają witalność ryb,
• żółte płatki zawierają dużą ilość witamin i minerałów i zapobiegają nieodborom składników wynikającym z nieprawidłowego
żywienia,
• brązowe płatki dostarczają rybom zdrowych składników odżywczych pochodzenia roślinnego,
• białe płatki z błonnikiem wspomagają trawienie,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed
szkodliwym działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci. Pokarm zachowuje wszystkie ważne składniki odżywcze oraz
świeżość.

Tetra Pond Multi Mix
Starannie dobrana mieszanka pokarmowa zawierająca
najwyższej jakości płatki, wafelki i gammarus. Dostosowana
do potrzeb wszystkich gatunków ryb stawowych.
• wysokiej jakości płatki dostosowane do potrzeb żywieniowych młodych
osobników i małych gatunków ryb,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

748514

4L

6

170285

10 L

1

136229

KOD EAN

• zawiera unoszące się na wodzie pałeczki dla ryb pobierających
pokarm z powierzchni wody,
• opadające na dno wafelki dostarczają pożywienie rybom żerującym w strefie przydennej,
• wzbogacony smacznym dodatkiem z gammarusa, idealny do podawania traszkom i płazom,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed
szkodliwym działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci,
• pokarm zachowuje wszystkie ważne składniki odżywcze oraz świeżość.

Tetra Pond Colour Sticks

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Pokarm w postaci unoszacych się na powierzchni
wody pałeczek. Wzmacnia intensywność naturalnego
ubarwienia ryb.

1L

12

124394

4L

6

170148

• zawiera karotenoidy, które w naturalny sposób wzmacniają

10 L

1

187528

KOD EAN

intensywność czerwonych, żółtych i pomarańczowych barwników,
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, błonnik, substancje anaboliczne, witaminy oraz mikroelementy,
• lekkostrawny dzięki wysokiej zawartości łatwo przyswajalnych składników,
• już po kilku tygodniach regularnego podawania, pokarm w widoczny sposób wzmacnia intensywność ubarwienia ryb,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed
szkodliwym działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci,
• pokarm zachowuje wszystkie ważne składniki odżywcze oraz świeżość.
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Tetra Pond Wheatgerm Sticks
Pokarm w postaci pływających pałeczek stworzony
z myślą o potrzebach żywieniowych ryb stawowych
w okresie jesiennym i wiosennym.
• idealny do podawania, kiedy temperatura wody spada poniżej 10°C,
• lekkostrawny dzięki wysokiej zawartości kiełków pszenicy, bogaty
w błonnik, optymalnie dostosowany do spowolnionego tempa

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

750029

4L

6

169968

7L

6

169982

10 L

1

138278

KOD EAN

metabolizmu u ryb w czasie chłodnych pór roku,
• przygotowuje organizm ryb do hibernacji,
• ułatwia rybom wznowienie aktywności po hibernacji,
• zalecany dla karpi Koi oraz innych wymagających gatunków,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed
szkodliwym działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci; pokarm zachowuje wszystkie ważne składniki odżywcze oraz
świeżość.

Tetra Pond Sterlet Sticks
Wysokiej jakości pokarm podstawowy dostosowany
do szczególnych wymagań żywieniowych jesiotrów
i innych stawowych ryb jesiotrowatych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

148819

KOD EAN

• naukowo przebadana formuła z optymalnymi proporcjami białek i tłuszczów zapewniająca zdrowy rozwój ryb,
• zawiera szybko tonące pałeczki specjalnie opracowane dla potrzeb żywieniowych jesiotrów i ryb jesiotrowatych,
• małe wymiary pałeczek są odpowiednie dla wymagań pokarmowych jesiotrów i pokrewnych gatunków ryb,
• pałeczki zachowują swój kształt przez długi czas, nie zanieczyszczają wody.

Tetra Pond Shrimp Mix
Pokarm uzupełniający zawierający krewetki i gammarus
poddane starannemu procesowi suszenia dla jeszcze
wyższej jakości i przyswajalności.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

193499

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

136274

4L

6

170001

10 L

1

145245

KOD EAN

• zawiera 100% krewetek i gammarusa zapewniając smaczną zróżnicowaną dietę,
• bogaty w naturalne minerały, proteiny i błonnik dla zdrowego wzrostu i witalności ryb,
• dzięki wysokiej zawartości karotenoidów wzmacnia naturalne ubarwienie ryb stawowych,
• idealne uzupełnienie podstawowej diety np. Tetra Pond Sticks.

Tetra Pond Goldfish Mix
Mieszanka pokarmów premium zawierająca płatki,
pałeczki i gammarus. Stworzona specjalnie dla złotych
rybek w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.
• płatki z dodatkiem alg Spirulina wzmacniają intensywność naturalnego
ubarwienia ryb,

KOD EAN

• hydrolizowane białka wspomagają zdrowy wzrost dostosowany
do wymagań gatunku,
• lekkostrawne węglowodany dostarczają energii,
• wzbogacony smacznym dodatkiem z gammarusa,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed
szkodliwym działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci. Pokarm zachowuje wszystkie ważne składniki odżywcze oraz
świeżość.
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Wysokiej jakości pokarm stworzony specjalnie z myślą
o zdrowym i biologicznie zbilansowanym odżywianiu
młodych złotych rybek w stawach ogrodowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

203365

KOD EAN

• drobne, unoszące się na wodzie granulki z dodatkiem krewetek dla lepszego smaku,
• zawiera niezbędne składniki odżywcze, białko, minerały, pierwiastki śladowe i witaminy,

OCZKO WODNE

Tetra Pond Goldfish Mini Pellets

zapewniając biologicznie zbilansowaną dietę,
• niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3 dostarczają dodatkowej energii,
• wysokiej jakości karotenoidy zapewniają lśniące, naturalne ubarwienie; efekty widoczne już po kilku tygodniach
regularnego podawania,
• specjalnie dobrana formuła dla złotych rybek: unikalna receptura – lepsze trawienie – minimalne zanieczyszczenie wody
– czysta woda,
• z formułą BioActive – dla zdrowia systemu odpornościowego, energii i witalności.

Tetra Pond Goldfish Colour Pellets
Pokarm stworzony specjalnie z myślą o zdrowym
i biologicznie zbilansowanym odżywianiu złotych rybek
w stawach ogrodowych intensyfikujący ubarwienie.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

203402

KOD EAN

• unoszące się innowacyjne, dwukolorowe granulki,
• zewnętrzna otoczka zawiera niezbędne składniki odżywcze, białko, minerały, pierwiastki śladowe i witaminy, zapewniając
biologicznie zbilansowaną dietę,
• niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3 dostarczają dodatkowej energii,
• wewnętrzny, zielony rdzeń zawiera wysokiej jakości karotenoidy zapewniające lśniące, naturalne ubarwienie;
efekty widoczne już po kilku tygodniach regularnego podawania,
• specjalnie dobrana formuła dla złotych rybek: unikalna receptura – lepsze trawienie – minimalne zanieczyszczenie wody
– czysta woda,
• z formułą BioActive – dla zdrowia systemu odpornościowego, energii i witalności.

Tetra Pond Koi Sticks
Wysokiej jakości pokarm podstawowy opracowany
specjalnie dla karpi Koi, w postaci pływających
po powierzchni wody pałeczek.
• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy oraz
mikroelementy,
• naturalne substancje wybarwiające (wysokiej jakości karotenoidy)
w naturalny sposób podkreślają czerwone, żółte i pomarańczowe

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

757608

4L

6

170186

7L

6

170209

10 L

1

758629

15 L

4

170223

50 L

1

241626

KOD EAN

pigmenty w ubarwieniu ryb,
• pokarm jest lekkostrawny i w pełni wykorzystywany przez ryby,
co zapobiega zanieczyszczeniu wody,
• pokarm jest dostępny w szczelnie zamykanych torbach wykonanych
z wysokiej jakości plastiku, który zapewnia ochronę przed szkodliwym
działaniem światła słonecznego, powietrza i wilgoci; pokarm zachowuje
wszystkie ważne składniki odżywcze oraz świeżość.
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Tetra Pond Koi Mini Sticks

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

128897

Pokarm w formie pałeczek wspomagający wzrost młodych
osobników karpi Koi o długości między 10 a 25 cm.
Zapewnia zdrowy wzrost i intensywne ubarwienie.

KOD EAN

• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i mikroelementy dostosowane do potrzeb żywieniowych
młodych karpi Koi,
• zapewnia zdrowy wzrost dzięki optymalnym proporcjom hydrolizowanych białek, spełniających szczególne wymagania
młodych karpi Koi,
• optymalna kompozycja witamin wspomaga odporność na choroby,
• wysokiej jakości naturalne substancje wybarwiające wzmacniają intensywność ubarwienia.

Tetra Pond Koi Colour & Growth
Sticks

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

172333

4L

6

170247

Pokarm premium dla wszystkich gatunków karpi Koi
o długości od 25 cm - zapewnia witalność, zdrowy wzrost
i intensyfikujący ubarwienie.

KOD EAN

• zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i mikroelementy odpowiadające potrzebom żywieniowym większych
gatunków karpi Koi,
• wysoka zawartość hydrolizowanych białek dostarcza organizmowi masy budulcowej,
• nienasycone kwasy tłuszczowe zwiększają witalność ryb,
• wysokiej jakości naturalne substancje wybarwiające wzmacniają intensywność ubarwienia.

Tetra Pond Koi Colour Pellets

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

203501

Wysokiej jakości pokarm stworzony specjalnie z myślą
o zdrowym i biologicznie zbilansowanym odżywianiu karpi
Koi w stawach ogrodowych.

KOD EAN

• unoszące się innowacyjne, dwukolorowe granulki,
• zewnętrzna otoczka zawiera niezbędne składniki odżywcze, białko, minerały, pierwiastki śladowe i witaminy, zapewniając
biologicznie zbilansowaną dietę. Niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3 dostarczają dodatkowej energii,
• wewnętrzny, zielony rdzeń zawiera wysokiej jakości karotenoidy zapewniające intensywność naturalnych barw. Efekty widoczne
już po kilku tygodniach regularnego podawania. Dodatek L-karnityny ma pozytywny wpływ na metabolizm ryb,
• specjalna formuła dla karpi Koi: unikalna receptura – lepsze trawienie – minimalne zanieczyszczenie wody – czysta woda,
• z formułą BioActive – dla zdrowia systemu odpornościowego, energii i witalności.

Tetra Pond Koi Premium Mix
Pokarm premium dla wszystkich karpi Koi.
• zróżnicowana dieta zawierająca trzy rodzaje pałeczek oraz naturalny
Gammarus dla zdrowia, intensywnych kolorów i witalności ryb,
• zawiera wszystkie ważne składniki odżywcze, witaminy i pierwiastki
śladowe zapobiegając niedoborom pokarmowym w diecie Koi,
• unikalna receptura dostosowana do wymagań żywieniowych Koi - wysoka
przyswajalność - minimum zanieczyszczenia wody - czysta woda.
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POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1L

12

193512

KOD EAN

Pokarm podstawowy dla młodych karpi koi w formie
małych, unoszących się na wodzie granulek.
Zapewnia zdrowy wzrost i intensywne ubarwienie.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

150 G

36

242579

KOD EAN

• pokarm jest bogaty w białko i składniki energetyczne, które wspierają zdrowy wzrost młodych karpi Koi,
• wzbogacony w ważne witaminy i niezbędne kwasy tłuszczowe, takie jak Omega-3,

OCZKO WODNE

Tetra Koi Beauty First

• zawiera beta-glukan odpowiedzialny za zdrowy system odpornościowy,
• małe granulki szybko namakają, więc ryby mogą je łatwo zjeść,
• pokarm jest łatwo przyswajalny, co przekłada się na czystą wodę,
• idealny pokarm do codziennego karmienia młodych karpi koi.

Tetra Koi Beauty Small
Pokarm podstawowy dla karpi koi od 10 cm długości,
w formie małych, unoszących się na wodzie granulek,
które zapewniają zdrowie i intensywne ubarwienie ryb.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

4L

6

242531

10 L

1

263314

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

4L

6

242555

10 L

1

263321

KOD EAN

• zawiera kiełki pszenicy i łatwo przyswajalne składniki wysokiej jakości,
• wzbogacony w ważne witaminy i niezbędne kwasy tłuszczowe, takie jak Omega-3
• zawiera beta-glukan odpowiedzialny za zdrowy system odpornościowy,
• małe granulki szybko namakają, więc ryby mogą je łatwo zjeść,
• pokarm jest łatwo przyswajalny, co przekłada się na czystą wodę,
• idealny do codziennego karmienia karpi koi od 10 cm długości.

Tetra Koi Beauty Medium
Pokarm podstawowy dla karpi koi od 20 cm długości,
w formie małych, unoszących się na wodzie granulek,
które zapewniają zdrowie i intensywne ubarwienie ryb.

KOD EAN

• wzbogacony w ważne witaminy i niezbędne kwasy tłuszczowe, takie jak Omega-3,
• zawiera beta-glukan odpowiedzialny za zdrowy system odpornościowy,
• granulki szybko namakają więc ryby mogą je łatwo zjeść,
• zawiera kiełki pszenicy i łatwo przyswajalne składniki wysokiej jakości,
• pokarm jest łatwo przyswajalny, co przekłada się na czystą wodę,
• idealny do codziennego karmienia karpi koi od 20 cm długości.

Tetra Pond Holiday

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Pokarm wakacyjny dla wszystkich ryb stawowych.

98 G

12

159471

KOD EAN

• zdrowe odżywianie nawet przez 14 dni,
• opatentowana formuła* z dodatkiem smacznej dafni, ważnych witamin, mikroelementów i minerałów,
• nie zanieczyszcza wody,
• łatwe dozowanie dostosowane do pojemności akwarium i populacji ryb.

*EP 1006807
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ŚRODKI DO PIELĘGNACJI WODY
W OCZKU WODNYM

Jakość wody w stawie wpływa na jakość życia ryb
i roślin. Oczka wodne stworzone przez Twoich klientów są
zamkniętym systemem. Może to prowadzić do nagromadzenia
się zanieczyszczeń organicznych i generowania szkodliwych
związków azotowych, które z kolei mogą mieć niekorzystny
wpływ na jakość wody. Z czasem nadmiar substancji
organicznych może zgromadzić się na dnie oczka:
•

co stwarza osad, który zużywa niezbędny tlen,

•

tworząc korzystne środowisko do rozprzestrzeniania się
organizmów chorobotwórczych,

•

wpływając negatywnie na jakość wody.

Tetra Pond Aqua Safe
Uzdatniacz wody wodociągowej i deszczową
w bezpieczną dla ryb stawowych.
• skuteczna i trwała neutralizacja szkodliwych metali ciężkich takich
jak miedź, cynk i ołów,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

760851

500 ML

6

735460

1L

6

155046

KOD EAN

• neutralizacja szkodliwego chloru,
• zawarte w produkcie delikatne organiczne koloidy chronią skrzela i błony śluzowe ryb, wzmacniając odporność ryb,
• zawiera witaminę B1, która pomaga w walce ze stresem, np. podczas transportu, wprowadzania lub przenoszenia ryb,
• z jodem i minerałami, które zapewniają większą witalność i skłonność do rozmnażania,
• tworzy idealne warunki do osiedlania się mikroorganizmów, które usuwają toksyczne zanieczyszczenia takie jak amoniak i azotyny,
• natychmiastowy i trwały efekt,
• niezwykle łatwe i precyzyjne dawkowanie.

Tetra Pond Filter Zym
Wspomaga rozwój pożytecznych bakterii filtracyjnych,
zapewnia zdrowe środowisko wodne.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

10 KPS.

24

180697

KOD EAN

• stwarza optymalne środowisko wodne dla pożytecznych bakterii filtracyjnych,
• przyspiesza rozkład resztek organicznych takich jak odchody ryb, niespożyte resztki pokarmu, osady,
• wspomaga i przyspiesza naturalny rozkład amoniaku i azotynów,
• stosuj przy uruchamianiu nowego filtra, wymiany mediów filtracyjnych oraz po skończonej kuracji preparatami leczniczymi.
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Zapewnia optymalny start stawu ogrodowego
po okresie zimowym.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

187825

KOD EAN

• eliminuje fosforany nagromadzone zimą w oczku wodnym,
• wzbogacony o żelazo dla intensywnego wzrostu roślin,
• tworzy zdrowe środowisko życia ryb dzięki minerałom, pierwiastkom śladowym i witaminom,
• łatwe i precyzyjne dawkowanie.

Tetra Pond Water Balance
Zapewnia zdrowe i zrównoważone środowisko wodne
w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

180437

500 ML

6

179998

OCZKO WODNE

Tetra Pond Season Start

KOD EAN

• utrzymuje parametry wody na odpowiednim poziomie:
stabilizuje współczynnik pH i twardość węglanową,
• stwarza zdrowe środowisko wodne dla ryb, roślin wodnych i mikroorganizmów: zwiększa zawartość niezbędnych mikroelementów,
witamin i substancji organicznych
• zawiera niezbędne witaminy i mikroelementy, a także substancje organiczne wspomagające wzrost mikroorganizmów
rozkładających szkodliwe substancje,
• pozwala uzyskać zdrową i czystą wodę w oczkach wodnych i stawach ogrodowych; wspomaga wzrost roślin wodnych oraz inne
korzystne procesy biologiczne,
• zwiększa zdolność wody do asymilacji szkodliwych substacji, poprawia jakość wody.

Tetra Pond Fish Vital
Wzbogaca wodę stawową o niezbędne substancje
stwarzając korzystne warunki wodne dla ryb, roślin
wodnych oraz mikroorganizmów.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

746831

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

300 ML

24

180864

KOD EAN

• zawiera witaminy z grupy B oraz aktywny jod,
• zapewnia rybom dobrą kondycję i zwiększa ich odporność na choroby,
• wspomaga witalność ryb i wzmacnia intensywność ich naturalnego ubarwienia,
• wspomaga procesy metaboliczne i przyspiesza wzrost roślin wodnych,
• wspomaga rozwój pożytecznych bakterii filtracyjnych, zapewnia zdrowe środowisko wodne,
• doskonałe uzupełnienie preparatu Tetra Pond AquaSafe,
• niezwykle łatwe i precyzyjne dawkowanie.

Tetra Pond Aqua Fresh
Skutecznie i na długo zapewnia równowagę biologiczną
w oczkach wodnych i stawach ogrodowych.

KOD EAN

• w naturalny sposób poprawia jakość wody: 1. Odkaża wodę - składniki enzymatyczne wspomagają aktywność mikroorganizmów,
które rozkładają szkodliwe substancje organiczne; 2. Eliminuje nieprzyjemny zapach wywoływany przez szkodliwe substancje,
• mniej szkodliwych substancji = nieskażona woda korzystnie wpływa na samopoczucie ryb,
• bezpieczny dla ryb i roślin wodnych.
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Tetra Pond Oxy Safe
Szybko podnosi poziom tlenu.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

6

187887

KOD EAN

• pomoc w przypadku niedoboru tlenu,
• usprawnia naturalne procesy biologiczne i poprawia jakość wody,
• pomaga stworzyć zdrowe środowisko w oczku wodnym,
• sposób działania: aktywny składnik ulega rozpadowi na wodę i tlen, szybko podnosząc poziom tlenu; w przeciwieństwie
do tabletek tlenowych Tetra Pond OxySafe nie zanieczyszcza wody; produkt wyposażony jest w nakrętkę, przez którą
uwalniany jest nadmiar gazu,
• wyjątkowo łatwe i precyzyjne dozowanie.

Tetra Pond Sludge Remover
Ogranicza gromadzenie się mułu w oczkach wodnych.
• zapewnia biologiczny rozkład organicznych cząstek mułu
(liści, szczątków roślin, pozostałości pokarmu, rybich odchodów, itp.),

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

256705

500 ML

6

278349

KOD EAN

• zmniejsza częstotliwość koniecznego czyszczenia oczka wodnego i filtrów,
• poprawia przejrzystość oczka wodnego,
• zawiera mikroorganizmy skutecznie rozkładające muł,
• ogranicza gromadzenie się mułu i nie narusza ekosystemu oczka jak przy częstym czyszczeniu,
• zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się mułu i wspomaga biologiczną równowagę w oczku,
• poprawia jakość wody w oczkach wodnych,
• łatwe i szybkie stosowanie dzięki płynnej formule produktu,
• zawartość: 100 ml na 2000 litrów wody w zbiorniku wodnym.

Tetra Pond Crystal Water
Szybko i skutecznie oczyszcza brudną wodę
z unoszących się w niej cząsteczek.
• skutecznie usuwa zanieczyszczenia i poprawia przejrzystość wody
w stawie,
• działa w ciągu zaledwie kilku godzin,
• nie należy stosować w obecności jesiotrów,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

180635

500 ML

6

180611

1L

6

231566

3L

1

232617

KOD EAN

• wiąże zmętnienie wywołane gliną lub ziemią, a także cząsteczki
pochodzenia organicznego takie jak odchody ryb, niedojedzony pokarm czy szczątki roślin,
• nieszkodliwy dla środowiska wodnego zbiornika: aktywne składniki zawarte w Tetra Pond CrystalWater wiążą unoszące się
cząsteczki, które zanieczyszczają wodę w stawie; dzięki temu łatwiej odfiltrować te cząsteczki lub usunąć je mechanicznie,
• ułatwia pielęgnację stawu,
• poprawia jakość wody, dobre samopoczucie ryb i kondycję roślin,
• niezwykle łatwy w użyciu,
• nie należy stosować w celu zwalczania glonów; stosuj Tetra Pond AlgoFree w celu zwalczenia zielonej wody (glony pływające);
aby uzyskać najlepsze efekty zaleca się 4-5 dni przerwy pomiędzy usuwaniem glonów i użyciem Tetra Pond CrystalWater.

Tetra Pond Water Stabiliser
Szybko i skutecznie stabilizuje istotne parametry wody
w stawie ogrodowym.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

1,2 KG

6

256644

KOD EAN

• umożliwia kontrolowane podnoszenie twardości węglowodanowej (KH),
• kompensuje naturalny ciągły spadek KH w wodzie i zapobiega osiągnięciu przez wodę nadmiernej miękkości,
• stabilizuje pH przeciwdziałając śnięciu ryb z powodu wahań pH,
• stabilne wartości KH i pH to podstawowy warunek zdrowej wody i dobrego samopoczucia ryb i innych organizmów żyjących
w oczku wodnym,
• szybko rozpuszcza się w wodzie nie powodując jej mętnienia i zapewniając natychmiastowy efekt.
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Wspiera optymalną aktywność biologiczną filtra.
• przyspiesza usuwanie zanieczyszczeń, takich jak amoniak, azotyn, resztek
pokarmu czy roślin,
• zmniejsza ilość odpadów organicznych / szlamu w filtrze,
• dodaje niezbędne bakterie, które giną podczas wymiany lub czyszczenia filtra,
• zawiera specjalnie wyhodowane bakterie nitryfikacyjne i naturalną mieszankę
bakterii Bacillus, które usuwają szlam,
• 100% biologicznych kultur bakterii,
• promuje zdrową, biologicznie aktywną wodę i dobre samopoczucie ryb.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

6

285392

1L

6

285415

KOD EAN

OCZKO WODNE

Tetra Pond Filter Start

STOSOWANIE I ZAKRES

OBJĘTOŚĆ /
ZAWARTOŚĆ

ZALECANE STOSOWANIE

OBJĘTOŚĆ
ZBIORNIK A

250 ml

50 ml na 1000 litrów wody

5.000 l

500 ml

50 ml na 1000 litrów wody

10.000 l

250 ml

250 ml na 5000 litrów wody

5.000 l

250 ml

500 ml na 20 000 litrów wody

10.000 l

500 ml

500 ml na 20 000 litrów wody

20.000 l

TETRA POND FISH VITAL

250 ml

50 ml na 1000 litrów wody

6.000 l

TETRA POND AQUACLEAN

300 ml

50 ml na 1000 litrów wody

5.000 l

250 ml

500 ml na 10 000 litrów wody

5.000 l

500 ml

500 ml na 10 000 litrów wody

10.000 l

TETRA POND SLUDGE REMOVER

500 ml

50 ml na 1000 litrów wody

10.000 l

TETRA POND CRYSTALWATER

250 ml
500 ml
1L
3L

50 ml na 1000 litrów wody

5.000 l
10.000 l
20.000 l
60.000 l

TETRA POND WATERSTABILISER

1.2 kg

TETRA POND PLANTAMIN

500 ml

PRODUKT

TETRA POND AQUASAFE

TETRA POND SEASONSTART

TETRA POND WATERBALANCE

TETRA POND OXYSAFE
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½ zakrętki na 5000 litrów, co miesiąc

50 ml na 1000 litrów wody

do 60.000 l

10.000 l

OCZKO WODNE

ZASTOSOWANIE

BUDOWA OCZK A WODNEGO

PIELĘGNACJA
OCZK A WODNEGO

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Uzdatnianie wody pitnej
i deszczowej

X

X

Każdorazowo
przy wymianie wody, po dodaniu
nowych ryb

X

Na początku wiosny,
raz na tydzień

Dodanie składników odżywczych dla ryb, roślin
i bakterii oraz eliminacja fosforanu po zimie

Utrzymanie jakości wody

X

X

Pomiędzy wymianami wody
wiosną
i jesienią

Profilaktyka,
usuwanie zapachów

X

X

Wg potrzeb

Dekontaminacja wody, usuwanie zapachów

X

Wg potrzeb

Zapewnienie tlenu

X

Wg potrzeb,
w przypadku poważnych braków
tlenu

Redukcja osadów na dnie
oczka wodnego

X

Wg potrzeb,
przez cały rok

Oczyszczenie wody

X

X

Wg potrzeb

Stabilizacja wartości pH
i KH

X

X

Po dużych opadach, pomiędzy
wymianami wody wiosną i jesienią

Nawóz do roślin wodnych

X

X

Co tydzień,
po dodaniu
nowych roślin
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GLONY W OCZKACH WODNYCH

Oczka wodne to fascynujący element architektury ogrodowej. Znajdujące się w nich i wokół nich rośliny są nie tylko
piękne, ale również odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu naturalnej równowagi ekologicznej. Glony klasyfikowane
są jako jedne z „roślin niższych” i stanowią całkiem naturalną część siedliska oczka wodnego. Jednak kiedy tylko
damy im szansę rozrosnąć się na masową skalę, mogą stać się prawdziwym problemem. Nie tylko sprawiają one,
że woda staje się niezwykle mętna i zielona, mogą również doprowadzić do osiągnięcia przez parametry wody wartości
krytycznych.

ZAPOBIEGANIE – NAJLEPSZY SPOSÓB
WALKI Z GLONAMI

w oczku wodnym, co prowadzi do zmiany jakości wody.

Kiedy glony stają się utrapieniem, przyczyną bywa najczęściej

jakości

Aby utrzymać równowagę biologiczną i zagwarantować

nadmiar składników odżywczych w oczku wodnym. Dzieje się
tak na przykład, kiedy w oczku wodnym jest zbyt dużo ryb lub
na dnie znajduje się zbyt dużo osadów i martwego materiału
roślinnego. Brak roślin wodnych, które konkurują z glonami
o składniki odżywcze również może prowadzić do nadmiaru
substancji odżywczych. Zatem najlepszym sposobem na
opanowanie rozrostu glonów jest zapobieganie nadmiarowi
składników odżywczych w wodzie.

zdrowie ryb i roślin, bardzo ważne są regularne badania
wody

użyciem

Testu

6in1

oraz

podjęcie

parametry wartości krytycznych.

4. REGULARNE WYMIANY WODY
Wiosną

woda

w

oczku

jest

bogata

w

składniki

odżywcze. Ich nadmiar należy zredukować dokonując
częściowej

1. ZAPOBIEGANIE POPRZEZ PRAWIDŁOWE
KARMIENIE RYB

z

opisanych niżej kroków w przypadku osiągnięcia przez

AquaSafe

wymiany
do

wody

wody
z

(1/3)

kranu.

i

dodając

Kolejnej

środek

częściowej

wymiany wody należy dokonać w ramach sezonowej
pielęgnacji jesiennej, a dno oczka wodnego wyczyścić

Ryby należy karmić trzy razy dziennie, wyłącznie taką

poprzez ostrożne usunięcie liści i materiału roślinnego.

ilością pokarmu, jaką są w stanie zjeść w ciągu kilku minut.

Jeśli procedura ta zostanie prawidłowo przeprowadzona,

Twoi klienci mogą postawić na bezpieczeństwo, wybierając

kolejnej wiosny ilość substancji odżywczych w wodzie będzie

pokarmy z gamy Tetra Pond.

znacznie mniejsza.

2. OGRANICZENIE EKSPOZYCJI NA ŚWIATŁO
Niektóre składniki pokarmowe, np. torf czy słoma, zawierają
taniny i kwasy humusowe, które również hamują wzrost glonów.
Tetra Pond Torf&Stroh Extrakt to w 100% naturalny produkt
przygotowywany z prawdziwego torfu i słomy jęczmiennej.
Łatwo jest odmierzyć odpowiednią ilość dzięki płynnej
formule, a jego bursztynowy kolor zmniejsza także ekspozycję
na światło, co z kolei hamuje fotosyntezę glonów.

3. BADANIE WODY RAZ NA DWA TYGODNIE
Czynniki

zewnętrzne

(np.

woda

deszczowa,

dodanie

świeżej wody, liście, karmienie i ekspozycja na słońce)
uruchamiają
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różne

procesy

biologiczne

i

chemiczne

PHOSPHATE MINUS

SLUDGE REMOVER

usuwa kluczowy składnik

niezawodnie rozkłada

odżywczy glonów – fosforan

organiczne osady w oczku

– z wody

wodnym

GLONY NITKOWATE

GLONY PŁYWAJĄCE

• tworzą jasnozielone, przypominające watę struktury

• głównie jednokomórkowe organizmy drobno rozproszone

na powierzchni wody w oczku lub brązowawe/zielonkawe

na wodzie,

włókna,

• sprawiają, że woda jest mętna i ma zielonkawy kolor,

• przeważnie pojawiają się w ciepłych, płytkich wodach,

• w sprzyjających warunkach namnażają się bardzo szybko,

• łatwo je usunąć poprzez „wykręcenie” ich z wody,

• przez noc pochłaniają ogromne ilości tlenu.

POSTĘPOWANIE

POSTĘPOWANIE

AlgoFin przeprowadza ukierunkowany atak na

AlgoFree radzi sobie z glonami pływającymi w ciągu

organizm i metabolizm glonów, niszcząc je w ciągu

zaledwie kilku dni. Bezpośrednio oczyszcza wodę.

dwóch-trzech tygodni.

Po czterech-pięciu dniach zalecamy zastosowanie

OCZKO WODNE

TYPY GLONÓW W OCZKACH WODNYCH
I SPOSOBY ICH ZWALCZANIA

środka Tetra CrystalWater.
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Tetra Pond Phosphate Minus

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

163188

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

Eliminuje glony zawieszone.

250 ML

24

183032

• w niskich temperaturach większość glonów rośnie szybciej niż rośliny;

500 ML

6

183070

1L

6

183094

3L

1

183117

Skutecznie redukuje stężenie fosforanów stanowiących
pożywkę dla glonów.

KOD EAN

• wiąże fosforany, bezpiecznie usuwając je z wody,
• pomaga zapewnić równowagę biologiczną w oczku wodnym,
• bezpieczny dla ryb, roślin i środowiska,
• dla uzyskania maksymalnego efektu, można stosować cały rok.

Tetra Pond Algo Free *

KOD EAN

stosowanie środka AlgoFree zapobiega szybkiemu rozrostowi
glonów wiosną,
• jak to działa: molekuły aktywnych składników osadzają się na ścianie
komórkowej glonów i ściśle do niej przylegają; ściana komórkowa
jest rozrywana, a glony giną. Szczątki martwych glonów ulegają
rozkładowi biologicznemu,
• bezpieczny dla roślin wodnych, ryb i mikroorganizmów (pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcjami),
• wysoce skuteczny już po kilku dniach,
• jako środki zapobiegające rozwojowi glonów zalecamy Tetra Pond Sludge Remover i Tetra Pond PhosphateMinus,
• bardzo łatwe i precyzyjne dozowanie,
• NIE STOSOWAĆ W HODOWLI JESIOTRÓW I RYB Z RODZINY JESIOTROWATYCH.

Tetra Pond Algo Rem *
Eliminuje glony zawieszone ("zieloną wodę").
• czyste oczko wodne w jeden dzień,
• usuwa glony pływające w szybkim czasie,
• pierwsze efekty widoczne po kilku godzinach,
• skutecznie usuwa fosforany będące pożywką dla glonów,
• szybkie rozwiązanie problemu,

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

100039

500 ML

6

143715

1L

6

154445

3L

1

753334

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

124363

500 ML

6

143784

1L

6

154469

3L

1

753327

KOD EAN

• działa w szybki i ukierunkowany sposób,
• NIE STOSOWAĆ W HODOWLI JESIOTRÓW I RYB Z RODZINY
JESIOTROWATYCH.

Tetra Pond Algo Fin *
Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa uporczywe glony
nitkowate oraz inne gatunki glonów wystepujące w stawie
ogrodowym.
• intensywny środek do zwalczania najczęściej występujących gatunków
glonów takich jak glony nitkowate, planktonowe i sinice,
• sposób działania: środek niszczy organizm i metabolizm glonów,

KOD EAN

ograniczając ich zdolność do fotosyntezy,
• specjalny aktywny składnik działa przez okres 2-3 tygodni,
• zapobiega ponownemu wzrostowi glonów,
• działa w sposób bezpieczny,
• na długo utrzymuje wzrost glonów pod kontrolą,
• stosowany zgodnie z zaleceniami, nie jest szkodliwy dla roślin wodnych, ryb ani mikroorganizmów wodnych,
• niezwykle łatwe i precyzyjne dawkowanie.
• NIE STOSOWAĆ W HODOWLI JESIOTRÓW I RYB Z RODZINY JESIOTROWATYCH.

* Stosuj produkty do zwalczania glonów w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.
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Preparat barwiący wodę i ograniczający przenikanie
przez nią światła.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

751187

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

250 ML

24

203709

KOD EAN

• czysty naturalny roślinny ekstrakt z torfu i słomy,
• wysokiej jakości kwasy humusowe dla naturalnego zabarwienia w zbiorniku,
• naturalne zabarwienie redukuje przenikanie światła,
• bezpieczny dla środowiska, ochrony ryb i roślin,
• zapewnia naturalnie czystą wodę w zbiorniku,
• może być stosowany przez cały rok.

Tetra Pond Fountain Anti Calc
Ochrona fontanny przed kamieniem.
• Tetra Pond Fountain AntiCalc skutecznie usuwa kamień i zapobiega jego
powstawaniu. Z uwagi na mniejsze ilości i niewielki ruch wody, w mniejszych
fontannach zauważyć można odkładanie się kamienia,
• skutecznie eliminuje kamień i zapobiega jego powstawaniu,
• podwójne działanie: kontrola i zapobieganie kamieniowi,
• idealny do fontann i tarasowych oczek wodnych,
• bezpieczny dla ryb i roślin (pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcjami),
• łatwy w użyciu.

KOD EAN

OCZKO WODNE

Tetra Pond Torf & Stroh Extrakt

PRODUKT

POJEMNOŚĆ

ZALECANE
STOSOWANIE

OBJĘTOŚĆ
OCZK A WODNEGO

CECHY

ZAKŁADANIE
OCZK A
WODNEGO

PIELĘGNACJA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

X

X

Wiosną

X

X

Kiedy poziom
fosforanu jest
zbyt wysoki

X

Wg potrzeb,
co 4 tygodnie

X

Wg potrzeb,
co 4 tygodnie

X

Wg potrzeb,
po odkryciu,
że poziom KH
jest wyższy
niż 4 °dh

TETRA
POND TORF
& STROH
EXTRAKT

250 ml

50 ml na 1000
litrów wody

5,000 l

Zapobieganie
i zwalczanie
łagodnych
przypadków
występowania
glonów

TETRA POND
PHOSPHATE
MINUS

250 ml

250 ml na 5000
litrów wody

5,000 l

Eliminacja
fosforanu

250 ml

TETRA POND
ALGOFREE

TETRA POND
ALGOFIN

TETRA POND
ALGO REM

500 ml
1l

10,000 l

25 ml na 1000
litrów wody

20,000 l
40,000 l

3l

120,000 l

250 ml

5,000 l

500 ml
1l

50 ml na 1000
litrów wody

10,000 l
20,000 l

3l

60,000 l

250 ml

5,000 l

500 ml

OCZKO WODNE

STOSOWANIE I APLIKACJA PREPARATÓW
PRZECIW GLONOM W OCZKACH WODNYCH

50 ml na 1000
litrów wody

10,000 l

1l

20,000 l

3l

60,000 l

Eliminacja
glonów
pływających

Eliminacja
glonów
nitkowatych
w całym oczku
wodnym

X

Pozbycie się
efektu zielonej
wody

TETRA POND FOUNTAIN ANTICALC - ODK AMIENIACZ DO FONTANN

PRODUKT

POJEMNOŚĆ

ZALECANE STOSOWANIE

OBJĘTOŚĆ OCZK A
WODNEGO

Dawka przy rybach i roślinach: 5 ml na 100 l wody
TETRA POND FOUNTAIN
ANTI CALC

250 ml

Dawka bez ryb i roślin: 10 ml na 100 l wody
(redukcja o 1 °dH)

5,000 l
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PIELĘGNACJA ROŚLIN
Tetra Pond Planta Min
Zapewnia roślinom zdrowy wzrost. Preparat
Tetra Pond PlantaMin wspomaga wzrost roślin,
sprzyja rozwojowi bujnej pieknie ubarwionej
roślinności w zbiornikach wodnych.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

500 ML

6

153417

KOD EAN

• zawiera żelazo oraz inne wartościowe mikroelementy niezbędne do zdrowego i bujnego wzrostu roślinności,
• wchłania się szybko poprzez liście, wzmacnia naturalną zieleń roślin,
• idealnie dostosowany do potrzeb roślin pływających i podwodnych,
• nie zawiera fosforanów i azotanów, zapobiega wzrostowi glonów.

Tetra Pond Aquatic
Compost
Wspomaga zdrowy wzrost roślin wodnych.
• Tetra Pond AquaticCompost to specjalnie dobrana

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

4L

1

154636

8L

1

154650

KOD EAN

mieszanka naturalnej gliny i białego torfu,
• jego starannie zbilansowane składniki odżywcze sprzyjają wzrostowi i zdrowiu korzeni, nie powodując
wzmożonego rozwoju glonów,
• wysoka zawartość gliny zapobiega przemieszczaniu się ziemi i zapewnia solidne podłoże dla roślin,
• odpowiedni dla wszystkich roślin w oczkach wodnych.

TESTY WODY
Tetra Pond Test 6in1
Test paskowy pozwala zbadać parametry
wody w ciągu kilku sekund.

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

25
PASKÓW

24

192713

KOD EAN

• pozwala zbadać sześć podstawowych parametrów wody: twardość ogólną i węglanową (GH+KH), zawartość
azotanów (NO 2) i azotynów (NO 3), poziom pH oraz chloru (CL 2),
• pomaga wykryć skrajne wahania parametrów wody i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

NOWOŚĆ

Tetra Test Algae Control
3in1

POJ.

OPAK.

NR ZAM.

25
PASKÓW

24

299078

KOD EAN

Pierwszy na rynku test dla akwariów i oczek
wodnych, pomagający w walce z glonami.
Tetra jako pierwsza na rynku stworzyła test paskowy Test AlgaeControl 3in1 mierzący
poziom fosforanów, który pomaga w ograniczeniu rozwoju glonów. Test mierzy dwa
najbardziej istotne parametry determinujące wzrost glonów: fosforany i azotany, a także
twardości węglanową, stanowiącą bufor dla odczynu wody.
• Wysokie wartości fosforanów i azotanów w oczkach wodnych i akwariach mogą szybko stać się problemem,
powodując wzrost glonów.
• twardość węglanowa jest bardzo ważna dla stabilnego odczynu wody przy stosowaniu produktów przeciw
glonom.
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Tetra Pond APK 400 Air
Pump Kit

OPAK.

NR ZAM.

12

187351

KOD EAN

Kompletny zestaw napowietrzający
do stawu ogrodowego.

OCZKO WODNE

TECHNIKA I AKCESORIA

• wysoki przepływ dzięki mocnej membranie, 2 łączone wyloty powietrza,
• zestaw zawiera: pompę napowietrzającą Tetra Pond APK 400, rurkę napowietrzającą dł. 10 m, kabel
zasilający dł. 6.5 m, 2 kamienie napowietrzające, 2 zawory zwrotne, 2 zawory kontroli przepływu,
• regulowana wysokość przepływu do maks. 400 l/h,
• pobór mocy 4.5 watt,
• do stawów ogrodowych o pojemności do 30,000 l,
• zestaw odporny na warunki atmosferyczne, posiada certyfikat TÜV i CE,
• najwyższa jakość, 3 lata gwarancji.
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ZALECANE ŁĄCZENIE PRODUKTÓW

PRODUKTY APLIKOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI
AQUASAFE

EASY BALANCE

AQUASAFE

-

uzdatnij wodę
(AquaSafe), a następnie
odczekaj 24h

EASY BALANCE

uzdatnij wodę
(AquaSafe),
a następnie odczekaj
24h

CRYSTAL WATER

REPTO FRESH

ph/KH Minus
dozować w niewielkiej
ilości
odczekaj 24h
pH/KH-Minus
powinien być użyty
jako pierwszy

-

-

CRYSTAL WATER

brak przeciwskazań

odczekaj 24h

PRODUKTY APLIKOWANE JAKO PIERWSZE

REPTO FRESH

PH/KH-MINUS

STERYLIZATORY
UV

PRODUKTY DO
PIELĘGNACJI
ROŚLIN,
NAWOZY

PRODUKTY
LECZNICZE
DLA RYB

brak przeciwskazań

po wyrównianiu
parametrów (pH i KH),
dodać w niewielkiej ilości

brak przeciwskazań,
brak przeciwskazań,
ale sterylizator
ale sterylizator UV
UV zmniejsza
zmniejsza ilość
ilość substancji
substancji organicznych
organicznych produktu
produktu (np. witamin)
(np. witamin)

brak przeciwskazań

po zastosowaniu
produktów
leczniczych, bez
przeciwskazań

bez przeciwskazań,
ale zawsze wcześniej
upewnij się z ulotką
produktu leczniczego

odczekaj 24h
odczekaj 24h

-

niezalecane

odczekaj 24h

nigdy nie łącz!

połączenie
pozytywnie
wpływa na walkę
z patogenami

odczekaj 24h

niezalecane,
możliwa utrata
witamin zawartych
w preparacie

brak przeciwskazań

nigdy nie łącz!
po leczeniu
wymień 30-50%
wody i dodaj
preparat.

po ukończeniu
leczenia, bez
przeciwskazań

nigdy nie łącz!

możliwe
niepożądane
skutki

PRODUKTY
ANTYGLONOWE

brak przeciwskazań

odczekaj 24h

PRODUKTY
Z BAKTERIAMI

WKŁADY Z
AKTYWNYM
WĘGLEM
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PH/KH-MINUS

odczekaj 24h

brak
przeciwskazań

-

brak przeciwskazań

dozować
w niewielkiej ilości

UV

PRODUKTY APLIKOWANE W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI
STERYLIZATORY UV

brak przeciwskazań,
ale sterylizator UV
zmniejsza ilość substancji
organicznych produktu
(np. witamin)

PRODUKTY DO
PIELĘGNACJI ROŚLIN,
NAWOZY

PRODUKTY LECZNICZE DLA
RYB

brak przeciwskazań

nie zaleca się łączenia
produktów medycznych.
Dla pewności zawsze
zapoznaj się z ulotką.

brak przeciwskazań,
ale sterylizator UV
zmniejsza ilość substancji
organicznych produktu
(np. witamin)

PRODUKTY
ANTYGLONOWE

PRODUKTY Z BAKTERIAMI

brak przeciwskazań

odczekaj 24h

brak przeciwskazań
niezalecane
połączenie pozytywnie
wpływa na walkę z
zarazkami

odczekaj 24h

odczekaj 24h

brak przeciwskazań

niezalecane

-

brak przeciwskazań,
ale sterylizator UV
zmniejsza ilość
substancji organicznych
produktu (np. witamin)

niezalecane, możliwa
utrata witamin
i pierwiastków śladowych
zawartych w preparacie

-

po ukończeniu leczenia,
bez przeciwskazań

po zastosowaniu
produktów leczniczych,
bez przeciwskazań

niezalecane

brak przeciwskazań

odczekaj 24h

możliwe niepożądane
skutki

nigdy nie łącz!

brak
przeciwskazań

nie zaleca się łączenia
produktów medycznych.
Dla pewności zawsze
zapoznaj się z ulotką.

niezalecane

po zastosowaniu
produktów leczniczych
(i zmianie wody),
bez przeciwskazań

niezalecane
brak
przeciwskazań

niezalecane

możliwe niepożądane
skutki

brak
przeciwskazań

brak
przeciwskazań

nigdy nie łącz
w trakcie leczenia ryb.
Po zakończonym leczeniu
zalecamy stosowanie
wkładów z aktywnym
węglem.

nidgy nie łącz
z preparatami
zawierającymi
monolinuron

niezalecane, możliwa
utrata witamin
zawartych w preparacie

brak
przeciwskazań

127

INDEKS PRODUKTÓW
AMBULIA	

101

ANACHARIS	

101

GREEN CABOMBA	

101

GS 45 AQUARIUM GLASS SCRAPER	

85

HYGROPHILA	

101

RED FOXTAIL	

101

RED LUDWIGIA	

101

TETRA ACTIVE SUBSTRATE	

53

TETRA AH 50 - 400 AIR PUMP HOSE	

82

TETRA AIR SILENT AIRPUMP	

83

TETRA ALGAE MIX 10L 	

27

TETRA ALGIZIT	

50

TETRA ALGO STOP DEPOT	

50

TETRA ALGU MIN PLUS	

50

TETRA ANCHOVIES	

67

TETRA APS AQUARIUM AIR PUMPS 	

82

TETRA AQUA ART AQUARIUM
CABINET 20/30L 	

99

TETRA AQUA ART AQUARIUM
CABINET 60L 	

99

TETRA AQUA ART DISCOVERY LINE
AQUARIUM COMPLETE SET 20L	

96

TETRA AQUA ART DISCOVERY LINE
AQUARIUM COMPLETE SET 30L	

96

TETRA AQUA ART DISCOVERY LINE
AQUARIUM COMPLETE SET 60L	

91

TETRA AQUA ART DISCOVERY LINE CRAYFISH
AQUARIUM COMPLETE SET 30L	
92
TETRA AQUA ART DISCOVERY LINE SHRIMPS
AQUARIUM COMPLETE SET 20L	
91
TETRA AQUA ART EVOLUTION LINE CABINET
AQUA ART 100/130L	
99
128

TETRA AQUA ART EXPLORER LINE AQUARIUM
SET 60L	
95
TETRA AQUA ART EXPLORER LINE
AQUARIUM SET CRAYFISH 30L	

94

TETRA AQUA ART EXPLORER LINE AQUARIUM
SET - GOLDFISH 30L	
97
TETRA AQUA ART EXPLORER LINE CABINET
30/60L	
99
TETRA AQUA ART LED 100L	

94

TETRA AQUA ART LED AQUARIUM 60L	

93

TETRA AQUA ART LED AQUARIUM - CRAYFISH
30L	
93
TETRA AQUA ART LED AQUARIUM - GOLDFISH
30L	
98
TETRA AQUA ART LED AQUARIUM - SHRIMPS
20L	
92
TETRA AQUA SAFE	

38

TETRA AROWANA 	

26

TETRA AS AIR STONE	

84

TETRA BACTOZYM	

41

TETRA BETTA 	

22

TETRA BETTA AQUA SAFE	

38

TETRA BETTA GRANULES	

22

TETRA BETTA LARVA STICKS 	

22

TETRA BETTA MENU	

23

TETRA BIOCORYN	

41

TETRA BRILLANT FILTER	

74

TETRA CASCADE DUO WATERFALL GLOBE

89
TETRA CASCADE GLOBE	

89

TETRA CICHLID ALGAE MINI PELLETS	

23

TETRA CICHLID ALGAE PELLETS	

23

23

TETRA EASY CRYSTAL FILTER	

75

TETRA CICHLID COLOUR PELLETS	

23

TETRA EASY CRYSTAL FILTER PACK A	

74

TETRA CICHLID CRISPS	

25

TETRA EASY CRYSTAL FILTER PACKS 	

74

TETRA CICHLID GRANULES	

24

TETRA EASY WIPES	

85

TETRA CICHLID MINI GRANULES	

24

TETRA EX PLUS FILTR ZEWNĘTRZNY	

79

TETRA CICHLID SHRIMP STICKS 	

25

TETRA FILTER ACTIVE BACTERIA	

39

TETRA CICHLID STICKS	

24

TETRA FILTER JET	

76

TETRA CICHLID XL FLAKES	

24

TETRA FN NET	

86

TETRA CICHLID XL STICKS	

24

TETRA FRESH DELICA	

34

TETRA CO 2 OPTIMAT	

55

TETRA FRESHDELICA BLOODWORMS	

34

TETRA CO 2 OPTIMAT REFILL	

55

TETRA FRESHDELICA BRINE SHRIMPS	

34

TETRA CO 2 PLUS	

55

TETRA FRESHDELICA DAPHNIA	

34

TETRA COMFORT-HYDROMETER	

71

TETRA FRESHDELICA KRILL	

34

TETRA COMPLETE SUBSTRATE	

53

TETRA FUN TIPS TABLETS 	

29

TETRA CORY SHRIMP WAFERS	

29

TETRA GAMMARUS	

66

TETRA CRUSTA AQUA SAFE	

103

TETRA GAMMARUS MIX	

67

TETRA CRUSTA GRANULES	

103

TETRA GC GRAVEL CLEANER	

85

TETRA CRUSTA MENU	

103

TETRA GOLDFISH AQUA SAFE	

63

TETRA CRUSTA STICKS	

103

TETRA GOLDFISH COLOUR	

62

TETRA CRYPTO	

54

TETRA GOLDFISH COLOUR STICKS	

61

TETRA CRYSTAL WATER	

40

TETRA GOLDFISH CRISPS	

61

TETRA CV 4 CHECK VALVE	

82

TETRA GOLDFISH EASY BALANCE	

63

TETRA CZYŚCIKI MAGNETYCZNE	

87

TETRA GOLDFISH ENERGY	

60

TETRA DELICA BLOODWORMS	

33

TETRA GOLDFISH FLAKES	

61

TETRA DELICA BRINE SHRIMPS	

33

TETRA GOLDFISH GOLD COLOUR	

60

TETRA DELICA DAPHNIA	

33

TETRA GOLDFISH GOLD EXOTIC	

60

TETRA DELICA KRILL	

33

TETRA GOLDFISH GOLD GROWTH	

60

TETRA DELICA MENU	

33

TETRA GOLDFISH GOLD JAPAN	

60

TETRA DELICA MIX	

34

TETRA GOLDFISH GRANULES	

62

TETRA DISCUS COLOUR GRANULES	

26

TETRA GOLDFISH HOLIDAY	

62

TETRA DISCUS CRISPS	

27

TETRA GOLDFISH MENU	

62

TETRA DISCUS ENERGY GRANULES	

27

TETRA GOLDFISH SAFE START	

63

TETRA DISCUS GRANULES	

26

TETRA GOLDFISH STICKS	

61

TETRA EASY BALANCE	

38

TETRA GOLDFISH WEEKEND	

62

INDEKS

TETRA CICHLID COLOUR MINI PELLETS	

129

130

TETRA GUPPY COLOUR MINI FLAKES	

22

TETRA NITRATE MINUS PEARLS	

40

TETRA GUPPY MINI FLAKES	

22

TETRA PH/KH MINUS	

39

TETRA HOLIDAY	

17

TETRA PH/KH PLUS	

39

TETRA HOLIDAY MENU	

17

TETRA PHOSPHATE MINUS	

39

TETRA HT AQUARIUM HEATER	

84

TETRA PHYLL	

21

TETRA INITIAL STICKS	

53

TETRA PHYLL GRANULES	

21

TETRA IN PLUS INTERNAL FILTER	

78

TETRA PLANTA MIN	

54

TETRA KOI BEAUTY FIRST	

111

TETRA PLANTA PRO MICRO	

54

TETRA KOI BEAUTY MEDIUM	

111

TETRA PLANTA START	

54

TETRA KOI BEAUTY SMALL	

111

TETRA PLECO SPIRULINA WAFERS	

28

TETRA LUO HAN	

25

TETRA PLECO TABLETS	

28

TETRA MALAWI FLAKES	

25

TETRA PLECO VEGGIE WAFERS	

29

TETRA MALAWI GRANULES	

25

TETRA PLECO XL TABLETS 	

28

TETRA MARINE FLAKES	

70

TETRA POND ALGO FIN	

120

TETRA MARINE MENU	

71

TETRA POND ALGO FREE	

120

TETRA MARINE SEA SALT	

71

TETRA POND ALGO REM	

120

TETRA MARINE XL FLAKES	

71

TETRA POND APK 400 AIR PUMP KIT	 125

TETRA MARINE XL GRANULES	

71

TETRA POND AQUA FRESH	

113

TETRA MENU	

17

TETRA POND AQUA SAFE	

112

TETRA MICRO CRISPS 	

31

TETRA POND AQUATIC COMPOST	

124

TETRA MICRO GRANULES 	

31

TETRA POND COLOUR STICKS	

107

TETRA MICRO MENU	

31

TETRA POND CRYSTAL WATER	

114

TETRA MICRO PELLETS	

31

TETRA POND FILTER START 	

115

TETRA MICRO STICKS	

31

TETRA POND FILTER ZYM	

112

TETRA MIN	

15

TETRA POND FISH VITAL	

113

TETRA MIN BABY	

15

TETRA POND FLAKES	

107

TETRA MIN CRISPS	

16

TETRA POND FOUNTAIN ANTI CALC	 121

TETRA MIN GRANULES	

16

TETRA MIN JUNIOR	

15

TETRA POND GOLDFISH COLOUR PELLETS

109

TETRA MIN MINI GRANULES	

16

TETRA MIN XL CRISPS	

16

TETRA MIN XL FLAKES	

15

TETRAMIN XL GRANULES	

16

TETRA NITRATE MINUS	

39

TETRA POND GOLDFISH MINI PELLETS	 109
TETRA POND GOLDFISH MIX	

108

TETRA POND HOLIDAY	

111

TETRA POND KOI COLOUR & GROWTH STICKS

110
TETRA POND KOI COLOUR PELLETS	 110

110

TETRA REPTO FRESH	

67

TETRA POND KOI PREMIUM MIX	

110

TETRA REPTO FROG GRANULES	

66

TETRA POND KOI STICKS	

109

TETRA REPTO HEATER RHT 50	

69

TETRA POND MULTI MIX	

107

TETRA REPTO LIFE	

68

TETRA POND OXY SAFE	

114

TETRA REPTO MIN BABY	

64

TETRA POND PELLETS	

106

TETRA REPTO MIN ENERGY	

65

TETRA POND PELLETS MINI	

106

TETRA REPTO MIN JUNIOR	

65

TETRA POND PHOSPHATE MINUS	

120

TETRA REPTO MIN MENU	

65

TETRA POND PLANTA MIN	

124

TETRA REPTO MIN STICKS	

65

TETRA POND SEASON START	

113

TETRA REPTO SAFE	

67

TETRA POND SHRIMP MIX	

108

TETRA REPTO SOL	

68

TETRA POND SLUDGE REMOVER	

114

TETRA RUBIN	

21

TETRA POND STERLET STICKS	

108

TETRA RUBIN GRANULES	

21

TETRA POND STICKS	

105

TETRA SAFE START BACTERIA	

38

TETRA POND STICKS MINI	

105

TETRA SELECTION	

17

TETRA POND TEST 6IN1	

124

TETRA SILHOUETTE	

89

TETRA STARTER LINE LED 30L CRAYFISH


89

TETRA STARTER LINE LED 54 L	

90

TETRA STARTER LINE LED 80L	

90

TETRA STARTER LINE LED 105L	

90

TETRA TABLETS TABI MIN	

27

TETRA TABLETS TABIMIN XL	

28

TETRA TB 160 SZCZOTKA DO WĘŻY	

86

TETRA TEST 6IN1	

45

TETRA TEST ALGAE CONTROL 3IN1	

46

TETRA POND TORF & STROH EXTRAKT	 121
TETRA POND VARIETY STICKS	

106

TETRA POND WATER BALANCE	

113

TETRA POND WATER STABILISER	

114

TETRA POND WHEATGERM STICKS	 108
TETRA PRO ALGAE	

19

TETRA PRO COLOUR	

19

TETRA PRO ENERGY	

19

TETRA PRO MENU	

19

TETRA RED PARROT	

26

TETRA REPTO AQUA SET	

69

TETRA REPTO CAL	

68

TETRA REPTO CLEAN	

67

TETRA REPTO DECO FILTER RDF300	

69

TETRA REPTO DELICA GRASSHOPPERS	

66

TETRA REPTO DELICA SHRIMPS	

66

TETRA REPTO DELICA SNACK	

65

TETRA REPTO FILTER RF 250	

68

INDEKS

TETRA POND KOI MINI STICKS	

TETRA TEST ALGAE CONTROL 3IN1	 124
TETRA TEST CO 2	

48

TETRA TEST FE	

48

TETRA TEST GH	

48

TETRA TEST KH	

48

TETRA TEST NH 3/NH 4+	

48

TETRA TEST NO 2-	

48

TETRA TEST NO 3-	

48
131

132

TETRA TEST O 2	

48

TETRA TEST PH	

48

TETRA TEST PO 4	

48

TETRA TEST STRIPS AMMONIA	

45

TETRA TH DIGITAL THERMOMETER	

86

TETRA TH TERMOMETR DO AKWARIUM 	

86

TETRA TORTOISE	

66

TETRA TORU MIN	

40

TETRA VITAL	

41

TETRA WAFER MINI MIX	

29

TETRA WAFER MIX	

29

TETRA WEEKEND	

17

TETRA WP WATER PUMP	

84

ZESTAW FILTRACYJNY DO AKWARIUM
TETRA EX PLUS	

80

W Y RÓŻ N I A M Y S I Ę
O D 1951 RO K U

www.tetra.net

