
NU WORDT HET TIJD
 Nog nooit kwamen prachtige waterplanten en beter functionerende

aquariums met zo weinig risico binnen uw bereik als met de nieuwe
tevredenheidsgarantie van Dennerle. Alle informatie vindt u in de
binnenpagina’s.

 Stap met onze BIO-CO₂-bemestingsstechniek in de wereld van
goed functionerende aquariums en beleef de nieuwe kwaliteit van
uw aquariumplanten.
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BIO CO₂
DE EENVOUDIGE MANIER VAN CO₂-BEMESTING
CO₂-productie op basis van een gecontroleerde en 
constante gisting. Ideaal voor alle beginners met  
CO₂ en ook om het uit te proberen. Want al na slechts 
enkele weken CO₂-bemesting wordt het resultaat  
zichtbaar.

VOOR EENMALIG GEBRUIK
DE PRAKTISCHE MANIER VAN CO₂-BEMESTING
CO₂-voorziening door middel van vloeibaar gas in de 
recyclebare wegwerpfles. Overal geschikt waar het 
navullen van CO₂ moeilijk is of de dichtstbijzijnde
CO₂-vulservice ver weg is.

HERVULBAAR SYSTEEM
DE DUURZAME MANIER VAN CO₂-BEMESTING
CO₂-voorziening door middel van vloeibaar gas in de 
hervulbare fles. Bijzonder geschikt voor zeer grote 
aquariums en aquariums met een grote CO₂-behoefte. 
Daarvoor biedt Dennerle hervulbare flessen tot 2 kg.

EN NIET TEVREDEN: GELD TERUG!

MOOIERE AQUARIUMS
EN MINDER ALGEN!

METCO₂
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LATEN WE EEN VOORBEELD NEMEN AAN DE NATUUR!

MINDER
ALGEN

GEZONDERE
VISSEN

MEER
ZUURSTOF

MOOIERE
WATERPLANTEN

MINDER
SCHADELIJKE STOFFEN

TIP: GOEDE PLANTENGROEI = MINDER ALGEN
EN DE PRACHTIGE GROEI VAN DE PLANT ZAL INDRUK OP HEN.

In aquariums met goed groeiende waterplanten krijgen vervelende algen
vrijwel geen kans. Algengroei bevorderende voedingstoffen zoals fosfaten 
en nitraten worden door de planten onmiddellijk „opgezogen“. Als CO₂ ech-
ter ontbreekt worden overtollige voedingsstoffen niet meer snel genoeg 
verbruikt en beginnen de algen te groeien. Een goede beplanting en re-
gelmatige CO₂-bemesting behoren daarom tot de belangrijkste preventieve 
maatregelen tegen algen.

Aufgenommen bei der Planta Hunter Tour Brasilien 2010

zonder CO₂-bemesting met CO₂-bemesting

U loopt geen enkel risico!
  Wij willen dat uw aquarium een pronkstuk wordt en geven u een 

 tevredenheidsgarantie. Test acht weken lang onze Bio-CO₂-syste-
 men en beslis dan pas: bent u niet tevreden, dan levert u het 
 systeem gewoon weer in bij uw speciaalzaak (bewaar wel de 
 kassabon), en krijgt u uw geld terug.

Dat heeft u verdiend!
 Als u tevreden bent en een groter CO₂-bemestingssysteem (wegwerp  

 of hervulbaar) wilt kopen, dan wordt de aankoopprijs van het nieuwe  
 systeem gedurende 6 maanden verminderd met de aanschafwaarde  
 van het Bio-CO₂-systeem dat getest heeft. Bewaar de kassabon samen  
 met deze flyer.

DENNERLE TEVREDENHEIDSGARANTIE

Dennerle ondersteunt de werkgroepen voor
aquaristiek in scholen

 Alle in het kader van de tevredenheidsgarantie ingeleverde
 Bio-CO₂-systemen schenken wij aan schoolprojecten! Zodat ook 
 de volgende generaties veel plezier beleven aan prachtig
 groeiende waterplanten.


