
Stuur uw aquariumwater.

Aquariumwater
Helder, gezond, natuurlijk.

NIEUW



Water
De Leef omgeving van uw aquarium bewoners.
Het gaat hierom het element, waar in uw Aquarium 
bewoners iedere dag leven.
Zoals wij mensen iedere dag met lucht zijn omgeven, leven onze 
aquarium bewoners in het element water. Zo is het ook makkelijk te 
begrijpen, waarom de schoonheid en zuiverheid zo belangrijk voor 
hen zijn, en hun wel bevinden. Voor hun vitaliteit, kleurenpracht 
en hun goede voortplanting is de kwaliteit van hun leef omgeving 
belangrijker dan al het andere.

Stuur de kwaliteit van uw Aquariumwater.
De Waterverbeterings producten van Dennerle geven u het stuur in 
de hand. Het Water, wat bij u uit de kraan komt, is zelden geschikt 
voor tropische vissen of garnalen en andere Aquarium bewoners. 
Dennerle wil u graag een product assortiment in de hand geven, 
waarmee u in het aquarium een goede leef omgeving kunt creeeren  
– gemakkelijk, effectief en natuurlijk.

         Geheel naar Dennerle,s Lijfspreuk: Natuur beleven.



2-componenten bio-activator
De Beste Kans op een goed functionerend Aquarium
Dennerle Aquarium Starter Rapid is een zeer effectief product voor 
het snel en veilig starten van nieuw ingerichte aquariums.  
Het bestaat uit twee componenten:
1. Levende filterbacteriën – deze vestigen zich op filtermateriaal en  
 grind en beginnen direct met het afbreken van schadelijke stoffen.  
 De bacteriënoplossing is hooggeconcentreerd, met gegarandeerd  
 500 miljoen bacteriën per milliliter (op tijdstip van vullen).
2. Bacteriën-booster voedingsstoffenoplossing - het speciaal ont-
 wikkelde „bacteriën-voer“ zorgt voor snelle groei en vermeerdering.
• Effectieve mengcultuur van geselecteerde, levende reinigings-
 bacteriën + bacteriën-boosterr
• Brengt van begin af aan de biologisch „juiste“ bacteriën in het  
 aquarium
• Voor snelle biologische activatie van  
 filtermateriaal en bodemgrond

Aquarium StarterRapid

Art. 1681 - 2x 100 ml voor 100 L

Garantie:
500.000.000 

bacteriën/ml*
* op tijdstip van 

vullen

• Voor alle zoetwateraquariums
• Eerste plaatsing van vissen al 
 na 24 uur mogelijk 

  Voor een snelle en veilige 
 aquariumstart

Aquarium-Start



Waterbehandeling

 De Gezondheid bron voor vitale vissen

VitalElixier
Vitamines, vitale stoffen, sporenelementen

Het extra Aloe Vera maakt het onderscheid
Dennerle VitalElixier voorziet alle vissen, 
garnalen, kreeften en andere aquarium- 
bewoners in zoetwateraquariums gericht 
van essentiële mineralen die in leiding-
water ontbreken resp. in het aquarium 
worden verbruikt. 
• Plus jodium voor een gezonde schild- 
 klierfunctie
• Met essentieel vitamine-B-complex voor   
 minder stress
• Met natuurlijk verzorgend aloë vera-extract
• Voegt gericht mineralen toe
• Ideaal voor het aanvullen van sporenele-  
 menten bij osmosewater
• Voorkomt of geneest door gebrek aan   
 sporenelementen veroorzaakte ziekten

 De Waterverbeteraar die direct werkt!

AquaElixier
Waterbehandelingsmiddel met Moringa-extract

De beste Rondom verzorging van uw 
vissen. Het Waardevolle Blad extrakt  
van de Moringa-Boom geeft Dennerle 
Aqua Elixier Een effectievere werking 
dan gewone waterverbeteraars.
• Maakt kritische stoffen in het leiding 
 water onschadelijk en voegt ontbrek- 
 ende werkzame stoffen toe.
• Neutraliseert schadelijk chloor 
 onmiddellijk
• Bindt giftige zware metalen zoals bijv.   
 koper en lood
• Beschermt kieuwen, slijmhuid en   
 vinnen van de vissen door hoogwaar- 
 dige beschermende colloïden

• Uitstekende prijs-kwaliteit-
 verhouding
• Met het waardevolle blad-
 extract van de moringaboom  
 (Moringa oleifera), de “boom  
 des levens”

• VitalElixier is ook ideaal 
 geschikt voor het aanvullen van
  sporenelementen in osmose-
 water. Daarbij worden de totale  
 en carbonaathardheid niet  
 verhoogd.

Art. 1670 - 250 ml voor 1.250 L
Art. 1671 - 500 ml voor 2.500 L

Art. 1674 - 250 ml voor 1.250 L
Art. 1675 - 500 ml voor 2.500 L

Het levens elixier

Zeer voordelig!



  Tropisch-waterbehandelingsmiddel

Tropische huminestoffen en fulvozuren
Extracten van eikenschors, elzenproppen en bladeren van de  
tropische amandelboom
De perfecte mengsel van waardevolle humine- en fulvozuren voor 
bij de biotoop passende behandeling van aquariumwater. Dennerle 
Humin Elixier vergemakkelijkt het acclimatiseren en verzorgen 
van alle vissen uit zwartwatergebieden, bijvoorbeeld discusvissen, 
neons, maanvissen, dwergcichliden en antennemeervallen.
• Remt de groei van schadelijke ziektekiemen, voorkomt ziekten  
• Vergroot de bereidheid tot kuitschieten en verhoogt het aantal  
 uitgekomen eieren van legsels
• Schept tropische wateromstandigheden zoals in het natuurlijke  
 leefgebied
Tip: Ook bij het kweken en houden van veeleisende garnalensoorten 
zoals Redbee, Crystal Red en Taiwanbees bleek het  
Humin Elixier een beproefd, effectief middel  
voor de waterbehandeling. 

HuminElixier
Art. 1672 - 250 ml voor 1.250 L
Art. 1673 - 500 ml voor 2.500 L

• Geeft geen kleur af!
• Verzuurt mild en stabiliseert 
 de pH-waarde
• Met het extract van waardevolle  
 bladeren van de tropische  
 amandelboom

Het  
succes recept  

van de  
kwekers!



 Constante, natuurlijke afval stof afbouw
BactoElixierFB7

Afbraak van schaad stoffen  
en vuil, waterzuivering

Filterbacteriën voor helder water voor 
zoetwateraquariums
• Effectieve mengcultuur van geselect-
 eerde, levende reinigingsbacteriën
• Voor snelle biologische filteractivatie
• Breekt uitscheidingsproducten van   
 vissen, voedings- en plantenresten af
• Breekt proteïne, vetten, koolhydraten en  
 vele organische schadelijke stoffen af 
• Verwijdert giftige stoffen (NH3, NO2-)
Gerbruiken:
• bij het plaatsen van nieuwe vissen
• bij het opnieuw inrichten van aquariums
• minder reinigingswerkzaamheden  
 dankzij vuilafbraak
• na behandeling met medicamenten

Art. 1679 - 250 ml voor 1.250 L
Art. 1680 - 500 ml voor 2.500 L

 Als een verkwikkende zomerregen

Vloeibaar filtermateriaal
Voor snelle, langdurige verbetering  
van de waterkwaliteit
Als kleine magneten onttrekken de  
mineraaldeeltjes uiterst fijne vertroebe-
lende stoffen, verkleuringen, onprettige 
luchtjes, ammonium, zware metalen,  
medicijnresten en andere schadelijke 
stoffen aan het water.
• De vissen voelen zich beter, worden   
 activer en eten beter.
• Gezonde vissen hebben intense, felle   
 kleuren.
• Het risico op huidziektes wordt kleiner,  
 bestaande slijmhuidbeschadigingen   
 genezen sneller.
• Jonge vissen groeien sneller en even-  
 wichtiger.

ClearWaterElixier

Art. 1677 - 250 ml voor 1.250 L
Art. 1678 - 500 ml voor 2.500 L

Waterzuivering

• Leeft het hele aquarium   
 zichtbaar op!

• Wordt uitstekend biologisch  
 verdragen door alle aquarium-
 bewoners.

Het water krijgt een indrukwek-
kende helderheid en glans.

Bij een hogere visbezetting



  Reinigingsbacteriën  
 voor aquariums

Afbraak van schadelijke stoffen, vermindering 
van vuil waterzuivering

Effectieve mengcultuur van levende reinigingsbacteriën 
Breng vanaf het begin de biologische „juiste“ Bacterien in uw aquarium. 
Het op tijd gebruiken van dit product voorkomt schadelijke kiemen, die  
anders weer met veel moeite zijn te verwijderen. Alleen de juiste Bacteri-
en breken continu de uitwerpselen van uw vissen af als ook voer en  
planten resten. Iedere Bacterie soort is gespecialiseerd in het afbreken 
van bepaalde stoffen. Ze zorgen voor een snelle afbraak van de voorko-
mende afvalstoffen in uw aquarium.
• Biologische filteractivering
• Breekt uitscheidingsproducten van vissen, voedings- en planten- 
 resten af
• Verwijdert giftige stoffen, (ammoniak, nitriet)
• Minder schoonmaakwerk dankzij vuilafbraak
Gebruiken:
• bij het opnieuw inrichten van aquariums
• bij ingebruikname/reiniging van het filter
• na behandeling met medicamenten
• na elke waterverversing
• voor het versterken van het zelfreinigende vermogen
• bij een hogere visbezetting
• bij problemen met de waterkwaliteit

BactoElixierBio

Art. 1682 - 50ml voor 50 – 200 L

• Bij de eerste inrichting en vers  
 filtermateriaal
• Bij het plaatsen van nieuwe vissen 
• Ook ideaal voor garnalenaquariums

Garantie:
100.000.000 

bacteriën/ml* 
* Op tijdstip van vullen.  
Onafhankelijk getest.



  Het Allround-Product voor 
 natuurlijk aquariumwater.

Art. 2744 - 10 st. voor 1.000 L

100% Natural 

Catappa Leaves voegen voedingsstoffen aan het water toe, die 
aquariumvissen uit hun natuurlijke thuiswateren gewend zijn.
• Natuurlijke waterbehandeling voor aquariums en waardevol 
 voedingssupplement voor antennemeervallen (bijv. Ancistrus-
 soorten), garnalen en slakken
• Versterken de lichaamseigen weerstand, verminderen stress
• Bevatten natuurlijke ingrediënten met een positief effect op het  
 water en vissen, inclusief waardevolle humine- en fulvozuren
• Bevorderen welbevinden, vitaliteit en bereidheid tot kuitschieten
• Verzuren mild en stabiliseren de pH-waarde
• Remmen schadelijke ziektekiemen, voorkomen beschimmelen  
 van legsel en schimmelziekten bij vissen
• Het succesrecept van Aziatische kwekers en exporteurs van 
 aquariumvissen
TIP: Ideaal voor in een nieuw ingericht aquarium en als 
vakantievoeding met name voor meervallen
TIPP: Bij elke visverkoop, omdat het ideaal is voor acclimatiseren 
van nieuwe vissen.

CatappaLeaves
Zeeamandel-bladeren alle aquariums

 100% Natural - Natuurlijke waterbehandeling en decoratie –  100% Natural - Natuurlijke waterbehandeling en decoratie –  100% Natural - Natuurlijke waterbehandeling en decoratie –  100% Natural - Natuurlijke waterbehan-
Premium-kwaliteit: direct van de boom geoogst, gereinigd, gedroogd, met de hand gesorteerd • Premium-kwaliteit: direct van de boom geoogst, gereinigd, gedroogd, met de hand gesorteerd • Premium-kwaliteit: direct van de boom geoogst, 

Natuurproducte



  Het Allround-Product voor 
 natuurlijk aquariumwater.

Art. 3409 - 500ml für 10.000 L
Art. 3410 - 1.000 ml für 20.000 L

 Natuurlijke waterbehandeling en decoratie

Zeeamandel-schors voor aquariums  
• Schept natuurgetrouw op tropisch  
 water lijkend aquariumwater
• Voor vissen (discusvissen, anten 
 nemeervallen, karperzalmen, etc.),  
 garnalen en kreeften
• Beschermt de slijmhuid, voorkomt  
 infecties
Te gebruiken:  
Bevorderd modder afbraak, door ver-
hoogde Bacterie activiteit en voorkomt 
daardoor vergistings gassen.
Daardoor een optimaal Effect in com-
binatiemet alle Bacterie producten.

CatappaBark

Art. 2756 - 10 st. voor 1.000 L

 100% Natural - Natuurlijke waterbehandeling en decoratie –  100% Natural - Natuurlijke waterbehandeling en decoratie –  100% Natural - Natuurlijke waterbehandeling en decoratie –  100% Natural - Natuurlijke waterbehan-
Premium-kwaliteit: direct van de boom geoogst, gereinigd, gedroogd, met de hand gesorteerd • Premium-kwaliteit: direct van de boom geoogst, gereinigd, gedroogd, met de hand gesorteerd • Premium-kwaliteit: direct van de boom geoogst, 

100% Natural

 Natuurlijk Tropisch Aquariumwater

BlackCones
Elzenproppen voor aquariums

Natuurlijke waterbehandeling en  
decoratie
• Met waardevolle huminezuren en loois-  
 toffen die aquariumvissen op natuur- 
 lijke wijze verzorgen en beschermen.
• Bevorderen welbevinden, vitaliteit en   
 bereidheid tot kuitschieten
• Voorkomen schimmelziekten bij vissen   
 en beschimmelen van legsel
• Verzuren mild en stabiliseren de   
 pH-waarde
• Bijzonder aanbevolen voor vissen uit   
 zwartwatergebieden, bijvoorbeeld   
 discusvissen, neons, maanvissen, 
 dwergcichliden en antennemeervallen   
 enz.

Art. 3407 - 500ml für 10.000 L
Art. 3408 - 1.000 ml für 20.000 L
Art. 2748 - ca. 50 st. voor 1.200 L

100% Natural



  Waterverharding

Specifieke verhoogt de carbonaathardheid
Met Dennerle KH+ kan de carbonaathardheid gericht worden ver-
hoogd. Het hoogwaardige mineraalzout lost snel en zonder resten 
op. De pH-waarde wordt volgens de gebruikte hoeveelheid verhoogd 
en gestabiliseerd.
• Zo kan er met Dennerle KH+ Elixier een bij de soort passend  
 water worden geproduceerd dat exact voldoet aan de eisen van de  
 gehouden vissen en planten. 
• Snelle, veilige verhoging van de carbonaathardheid naar bij de  
 soort passende waarden
• Verhoogt en stabiliseert de pH-waarde
• Gemakkelijk oplosbaar, eenvoudig in gebruik
• Voor gezonde groei, vitaliteit en welzijn. 
• Voor alle zoetwateraquariums

KH+Elixier
Vloeibare waterverharder

Art. 1676 - 250 ml voor 750 hardheidsliters

• Voor een optimale carbonaat 
 hardheid en stabiele pH-waarde
• Ideaal voor het verharden van  
 osmosewater

Water harder maken



 Onderdompelen – aflezen – klaar!

WaterTest6in1
Sneltest voor de 6 belangrijkste 
waterwaarden

In slechts 60 seconden weet u hoe de 
waterkwaliteit van uw aquarium is
• pH-waarde
• Carbonaathardheid 
• Totale hardheid
• Nitriet
• Nitraat
• Chloor
Tip: 1-2 x per week meten. Zodat u weet 
of alle waterwaarden in orde zijn!Art. 3407 - 500ml für 10.000 L

Art. 3408 - 1.000 ml für 20.000 L

Art. 1683 - 50 st.

 Uw waterwaarden ieder moment inzichtelijk

Voor het gelijktijdig bepalen van de 5 
belangrijkste waterwaarden

60 seconden
…  dan weet u of de waterkwaliteit van 
uw aquarium in „de groene zone“ valt 
en uw vissen zich goed voelen.
• pH
• KH
• GH
• Nitriet
• Nitraat
Voor zoetwateraquariums

MiniLab

Art. 7125 - 5 st.

Waterwaarden  meten

Speciaal aanbevolen bij: 
• nieuw ingerichte aquariums
• nieuwe/grotere visbezetting
• algenproblemen
• waterverversing
• filterreiniging
• behandeling met medicamenten
• opvallend gedrag van de vissen 
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Gezondheid, Vitaliteit en kleuren pracht  
van al uw aquarium bewoners.


