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Først - Størst - Bedst - Billigst  

Vand i Haven & Koi Shop 
 

Mandag til torsdag: 12.00 > 17.00 

Fredag: 12.00 > 18.00 

Lør. Søn. Helligdage: 10.00 > 16.00 
 

Husk vores webshop har  

åbent 24/7-365 

Så er der igen kommet en sending tromlefiltre og UV-C  
 

Nu er alle kombi tromlefiltrene udstyret med intern  
rense og spulepumpe, og til uhørt lave priser. 

 

Danmarks Absolut Billigste  
Se dem alle - på de følgende sider >>>> 



Tromlefilter er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse levere sundt, og 

krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse. 
Det anbefales - at dette filter kombineres med et biologisk filter. 

Velegnet til havedamme op til 35.000 L. samt koidamme op til 18.000 L.        

klarer et flow på op til max. 25.000 l/t. Gravity og 18.000 l/t pumpefødt. 

Anbefalet flow Gravity 10.000 >18.000 l/t. og pumpefødt 8.000 >16.000 l/t.   

Filtret leveres komplet med følgende: 

 Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe. 

 Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed ( 12000 timer levetid på Amalgam røret ) 

 Heldækkende kraftigt låg. 

 2 x 110 mm indgange  

 2 x 110 mm udgange  

 1 x 110 udgang til kloak / dræn / rododendron bed etc.  
 

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model. 

DU055001  Tromlefilter 2 Gravity    kr. 9.796,00 

DU055003  Tromlefilter 2 Pumpe Født   kr. 9.796,00 

DU050406  GP3000 ekstern spulepumpe   kr. 1.198,00 

Længde   90,0 cm. 

Brede    48,0 cm. 

Højde   51,5 cm. Tromlefilter Tromleskærm:  

Rustfri stål 70 my 



Moving Bead filtret er et 100 % biologisk filtersystem med 225 liter bio-kammer 

som fyldes med flydende bio elementer, som konstant holdes i bevægelse ved 
hjælp af luft.  

Leveres med en stor 23 cm. Air disk med rør, som er tilsluttet udvendig tilgang. 

Leveres med 110 mm afgang og indvendig 110 mm gitterør. 

Fyldes med f.eks. 50 liter Kaldnes K1 bio-hjul eller tilsvarende flydende medie.   

Filtret leveres komplet med følgende: 

 Air disk med rørsystem og universal tilkobling. 

 Heldækkende kraftigt låg. 

 1 x 110 mm indgange  

 1 x 110 mm udgange  

 1 x 110 indvendigt gitterrør.  
 

DU055010  Moving Bead filter     kr. 3.696,- 

EU004050  Kaldness K1 filtermedie 50 liter kr.    589,- 

 

Længde   55,0 cm. 

Brede    55,0 cm. 

Højde   75,0 cm. Moving Bead 



Combi-2 er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse, som levere sundt, og  

krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse.  

Tromlefilteret er kombineret med et 160 liter bio-kammer til Moving-Bead dvs. 
flydende bio elementer som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft. 

(luftpumpe skal tilkøbes) Leveres også med Japan måtter monteret i bio-kamret.  

Velegnet til havedamme op til 35.000 L. samt koidamme op til 15.000 L. klarer  

et flow på op til max. 15.000 l/t. Gravity og 10.000 l/t pumpefødt. 

Anbefalet flow Gravity 10.000 >14.000 l/t. og pumpefødt 6.000 >8.000 l/t.   

Filtret leveres komplet med følgende: 

 Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe. 

 Kraftig indbygget spulepumpe. 

 Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed ( 12000 timer levetid på Amalgam røret ) 

 Kraftigt belufter i Moving Bead versionen ( luftpumpe skal tilkøbes )  

 3 x 110 mm indgange & 2 x 110 mm udgange samt 110 mm udgang til kloak.  

 Heldækkende kraftigt låg. 
 

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model. 
 

DU065001  Combi-2 Gravity - Moving Bead      kr. 15.978,- 

DU065003  Combi-2 Gravity - Japan måtte   kr. 16.678,- 

DU065005  Combi-2 Pump F.- Moving Bead      kr. 15.978,- 

DU065007  Combi-2 Pump F.- Japan måtte   kr. 16.678,- 

GT811070   ECO-Oxy 70 luftpumpe 70 l/min.  Kr.   1.384,- 

Længde 100,5 cm. 

Brede    92,0 cm. 

Højde   55,5 cm. Combi-2 
Tromleskærm:  

Rustfri stål 70 my 



Længde 104,0 cm. 

Brede    94,0 cm. 

Højde 104,5 cm. 

Combi Next er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse, som levere sundt 

krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse.  

Tromlefilteret er kombineret med 350 liter bio-kammer til Moving-Bead - dvs. 
flydende bio elementer, som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft.  

Velegnet til havedamme op til 45.000 L. samt koidamme op til 25.000 L. klarer  

et flow på op til max. 30.000 l/t. Gravity - og 20.000 l/t pumpefødt. 

Anbefalet flow Gravity 12.000 >25.000 l/t. og pumpefødt 10.000 >18.000 l/t. 

Filtret leveres komplet med følgende: 

 Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe. 

 Ekstra kraftig indbygget spulepumpe. 

 Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed ( 12000 timer levetid på Amalgam røret ) 

 Kraftigt belufter plade i Moving Bead kamret ( luftpumpe skal tilkøbes )  

 3 x 110 mm indgange  

 2 x 110 mm udgange  

 1 x 110 mm udgang til kloak.  

 Heldækkende kraftigt låg. 
 

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model. 
 

DU070001  Combi Next Gravity - Moving Bead   kr. 17.996,00 

DU070003  Combi Next Pump F.- Moving Bead    kr. 17.996,00 

GT811070   ECO-Oxy 70 luftpumpe 70 l/min.  Kr.   1.384,00 

Combi Next 
Tromleskærm:  

Rustfri stål 70 my 



Combi After 
Combi After er et filtersystem med meget lav vedligeholdelse, som levere sundt 

krystal klart vand, uden at brugeren behøver at udføre daglig vedligeholdelse.  

Tromlefilteret er kombineret med 260 liter bio-kammer til Moving-Bead - dvs. 
flydende bio elementer, som konstant holdes i bevægelse ved hjælp af luft.  

Velegnet til havedamme op til 45.000 L. samt koidamme op til 25.000 L. klarer  

et flow på op til max. 30.000 l/t. Gravity - og som pumpefødt 28.000 l/t. 

Anbefalet flow Gravity 14.000 >25.000 l/t. og pumpefødt 12.000 >22.000 l/t. 

Filtret leveres komplet med følgende: 

 Kontrolboks med udtag til tromlemotor, spulepumpe, UVC enhed og pumpe. 

 Ekstra kraftig indbygget spulepumpe. 

 Kraftig 40 watt Amalgam UVC enhed ( 12000 timer levetid på Amalgam røret ) 

 Kraftigt belufter plade i Moving Bead kamret ( luftpumpe skal tilkøbes )  

 3 x 110 mm indgange  

 2 x 110 mm udgange  

 1 x 110 mm udgang til kloak.  

 Heldækkende kraftigt låg. 
 

Leveres som Gravity og som Pumpefødt model. 
 

DU075001  Combi-After Gravity - Moving Bead  kr. 19.978,00 

DU075003  Combi-After Pump F.- Moving Bead  kr. 19.978,00 

GT811070   ECO-Oxy 70 luftpumpe 70 l/min.  Kr.   1.384,00 

Længde 173,0 cm. 

Brede    57,0 cm. 

Højde 101,5 cm. 

Tromleskærm:  

Rustfri stål 70 my 



Optimalt flow: 

  40 watt 12 > 22 m³/pr time 

  80 watt 20 > 26 m³/pr time 

Filtreau UV-C Compact enhederne       

leveres med Aluminiumshus 

Fordele: 

 Dræber alger, sygdomskim og bakterier. 

 Energieffektiv og miljøvenlig. 

 Reflektor giver 35 % mere bestråling. 

 UV-C røret har en levetid på 9.000 timer. 

 Legende let installation. 

 2 års garanti på produktionsfejl.  

Tekniske data: 

Udført i Aluminium og plast  

Diameter : 70 mm    Længde: 740 mm 

Leveres i følgende versioner: 

FF004040  UV-C Compact 40 W. UV-C rør     kr.    998,- 

FF004080  UV-C Compact 80 W. UV-C rør    kr. 1.178,- 

 

Leveres komplet med transformer samt fittings mv.                
så den er lige til at montere. 

Alle har transparent 63 mm rør til og afgang. 

Leveres med universal slangeadaptere 25/32/40/50/63 mm 



Leveres i følgende versioner: 

FF006040  Select   40 W. UV-C rør Rustfri   kr. 2.986,- 

FF006080  Select   80 W. UV-C rør Rustfri   kr. 3.592,- 

FF006120  Select 120 W. Amalgam rør Rustfri  kr. 4.696,- 

FF007120  Titan   120 W. Amalgam rør Titanium kr. 5.996,- 

 

Leveres komplet med kontrolboks med indbygget timetæller 
samt fittings mv. så den er lige til at montere. 

Alle har transparent 63 mm rør til og afgang. 

Leveres med universal adaptere til slanger. 

Select UVC og Amalgam enhederne     

leveres i rustfri stål og Titanium 

Fordele: 

 Dræber alger, sygdomskim og bakterier. 

 Energieffektiv og miljøvenlig. 

 Reflektor giver 35 % mere bestråling. 

 UV-C røret har en levetid på 12.000 timer. 

 Legende let installation. 

 2 års garantis på produktionsfejl.  

Tekniske data: 

Udført i 316 Rustfrit stål samt Titanium 

Diameter : 89 mm    Længde: 960 mm 

Optimalt flow: 

  40 watt 12 > 22 m³/pr time 

  80 watt 20 > 26 m³/pr time 

120 watt 25 > 30 m³/pr time 

Titanium - når du bruger salt i din koi dam samt til Pool & Spa.  


