
 

Χαρακτηριστικά 
STANDARD 

ποδιών 
LUX 

ποδιών 
BAR 

χεριών 
SEAT  

χεριών 

Ενυδρείο από γυαλί Βελγίου 
ρονταρισμένο 10mm     

Εξωτερική επένδυση με μεμβράνη 
ασφαλείας 200μ *1     

Εγγύηση 5 χρόνων για τις ενώσεις 
σιλικόνης     

Διαστάσεις συστήματος 
σε cm (ΜΧΠΧΥ) 

(μονοθέσιο) 
64cm Χ 93cm X 70cm 

(διθέσιο) 
122cm Χ 93cm X 70cm 

(μονοθέσιο) 
70cm Χ 100cm X 70cm 

(διθέσιο) 
140cm Χ 100cm X 70cm 

70cm X 50cm X 110cm 120cm X 60 X 110cm  

Μηχανισμός αποστείρωσης νερού 
με υπεριώδη 
ακτινοβολία UV-C  *2 

 
5W, με λαμπτήρα 

 μέσης πίεσης 
 

 
16W, με λαμπτήρα 

 χαμηλής πίεσης 
 

 
5W, με λαμπτήρα 

 μέσης πίεσης 
 

16W, με λαμπτήρα 
 χαμηλής πίεσης 

Άθραυστο θερμαντικό 
στοιχείο με θερμοστάτη 

300W 400W 300W 200W 

Αεραντλία  με 
βαλβίδα αντεπιστροφής 

110 l/h 550 l/h   

Μηχανικό υλικό φιλτραρίσματος 
με δύο στάδια παγίδευσης 
αιωρούμενων σωματιδίων     

Εγγύηση 3 χρόνων 
για τους μηχανισμούς     

Βιολογικό υλικό 
φιλτραρίσματος *3 

Συνολικής 
βιολογικής 

επιφάνειας 1000m2 

Συνολικής 
βιολογικής 

επιφάνειας 4000m2 

Συνολικής 
βιολογικής 

επιφάνειας 1000m2 

Συνολικής 
βιολογικής 

επιφάνειας 2000m2 

Χημικό υλικό φιλτραρίσματος 
(ενεργός άνθρακαςκαι ζεόλιθος)     

Έπιπλο 
Μελαμίνη σε λευκό 

χρώμα 
 

Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, 

επενδυμένο με 
λάκα ματ σε 

οποιοδήποτε χρώμα 

Μελαμίνη  
σε λευκό χρώμα 

 

Κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, 

επενδυμένο με 
λάκα σε 

οποιοδήποτε χρώμα 

Μαξιλάρι καθίσματος και πλάτης 
Από δερματίνη 
σε οποιοδήποτε 

χρώμα 

Από δερματίνη 
σε οποιοδήποτε 

χρώμα, 
με δυνατότητα 

επιπλέον επιλογής 
στηρίγματος πλάτης 

Από δερματίνη 
σε οποιοδήποτε 

χρώμα 

Από δερματίνη 
σε οποιοδήποτε 

χρώμα, 
με δυνατότητα 

επιλογής 
στηρίγματος πλάτης 

Αδιάβροχος κρυφός φωτισμός LED 
μπλε ή λευκού χρώματος     

Γνήσια ψαράκια Garra rufa 3-4cm 
100 τεμάχια  
ανά άτομο 

200 τεμάχια  
ανά άτομο 

40 τεμάχια 
ανά άτομο 

80 τεμάχια 
ανά άτομο 

Πλήρες σετ ξεκινήματος με 
τροφή ενός μηνός ανά θέση, 
βελτιωτικά νερού και αντιχλώριο 
για τις αλλαγές νερού 

    

Πλήρες σετ με αντιδραστήρια 
ποιοτικού ελέγχου του νερού 
και μόνιμο εμβαπτιζόμενο 
δείκτη αμμωνίας 

    

Μηχανισμός αλλαγής 
νερού    

Ναι, με δυνατότητα 
εγκατάστασης μόνιμου 

υδραυλικού συστήματος 
για αυτοματοποιημένες 

αλλαγές νερού 

  

Ναι, με δυνατότητα  
εγκατάστασης μόνιμου 

 υδραυλικού συστήματος 
για αυτοματοποιημένες  

αλλαγές νερού 

 

www.aquariumdesign.gr 

 


