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Ook kleine bakken kunnen in bĳ zondere mate van een fraai 
gevormde, kunstmatige achterwand profi teren. Indien de deco-
ratieve elementen van de achterwand – zoals hier wortels – ook 
nog op andere plaatsen in het aquarium worden herhaald, lĳ kt 
het aquarium op een stukje natuur. Het inrichten met klein 

blĳ vende plantensoorten biedt veel zwemruimte voor de vissen 
en maakt een uniek zicht op het gedrag van scholenvissen 
mogelĳ k, zoals hier b.v. de kegelvlekbarbelen. De fantastische 
kleurenpracht van de papegaaiplaty’s komt in dit aquarium bĳ -
zonder goed tot zĳ n recht.

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 1)

2
2

3

1
1

1

4

Kegelvlekbarbelen 
(Trigonostigma espei) 15

Papegaaiplaty hifi n 
(Xiphophorus variatus) 10

1 Steen met spikymos 3

2 Rorippa aquatica 2

3 Aponogeton
longiplumulosus 1

4 Echinodorus horemanii 
“rood” 1

 Planten en decoraties Aantal Vissen Aantal
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De miniatuurtuin in het aquarium? Waarom niet! Een klein pad 
kan in het aquarium op eenvoudige wĳ ze door afbakening met 
stenen of door middel van verschillende soorten bodemgrond 
worden gevormd. Een wortel is uitstekend geschikt als boom 
en kleinbladige planten scheppen een fraai struikgewas. Aan 

de vissen wordt op die manier een mengeling van schuilplaat-
sen en open terrein geboden. Het natuurlĳ ke gedrag van de 
vissen kan zo uitstekend worden bekeken. Deze kleine 
onderwatertuin zal u telkens opnieuw inspireren.
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sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 2)

2

3

4

8

7
5

5
5

6

1
 Planten Aantal Vissen Aantal

Vuurtetra  
(Hyphessobrycon amandae) 10

Pandapantsermeerval 
(Corydoras panda) 6

Endlers guppy  
(Poecilia wingei)

15 

1 Microsorium pteropus 1

2 Alternanthera reineckii 1

3 Cryptocoryne nevillii 1

4 Bacopa caroliniana 1

5 Lilaeopsis novae zealandiae 3

6 Cryptocoryne sp. 
“green gecko” 1

7 Echinodorus x 
“red october” 1

8 Rotala indica 1
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Met dit aquarium wordt op grond van zijn prominentste 
bewoners, twee paartjes slakkenhuiscichliden, het Afrikaanse 
Tanganyikameer geïmiteerd. Wie het bĳ zondere gedrag van de 
slakkenhuiscichlide graag bekĳ ken wil, moet absoluut enkele 
lege slakkenhuisjes in het aquarium leggen. De vissen betrek-

ken de geschikte slakkenhuizen direct en met een beetje geluk 
kun je zelfs jonge dieren in de bak op zien groeien. De kleurige 
platy’s en molly’s zorgen voor vrolĳ ke kleuren in het aquarium 
en leven vreedzaam naast de slakkenhuiscichliden.

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 3)

2
2

3

1

4 4 4 4 4

Slakkenhuiscichlide 
(Neolamprologus ocellatus)

2
2

Goudkleurige platy  
(Xiphophorus maculatus) 5

Rode hoogvinkarper  
(Poecilia latipinna) 10

1 Bolbitis heudelotii 1

2 Steen met  
Anubias barteri var. nana 2

3 Steen met 
Taxiphyllum spec. 1

4 Cryptocoryne wendtii 5

 Planten en decoraties Aantal Vissen Aantal
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Erg dicht beplante aquariums, de zogeheten Hollandse plan-
tenaquariums zĳ n uitstekend geschikt voor mensen met groene 
vingers. Door verschillende plantenkleuren en bladvormen ont-

staan contrasten. Het kiezen van rustige en gezelschapsvissen 
– zoals hier met rode minors, regenboogvis en dwerggoerami – 
ondersteunt de natuurlĳ ke rust die dit aquarium uitstraalt.

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 4)

7 7

7 7
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4
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6

Rode minor  
(Hyphessobrycon eques) 10

Diamant-regenboogvis  
(Melanotaenia praecox) 6

Harnasmeerval  
(Otocinclus affi nis) 5

Dwerggoerami kobaltblauw  
(Colisa lalia)

1
1

1 Microsorium pteropus 1

2 Ludwigia spec. “wĳ nrood” 1

3 Hygrophila difformis 1

4 Cryptocoryne lucens 1

5 Lobelia cardinalis 1

6 Nymphaea lotus “rood” 1 

7 Lilaeopsis novae zealandiae 4

 Planten Aantal Vissen Aantal
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Een mooi gestructureerd aquarium zoals dit biedt elke aqua-
riumbewoner het juiste leefgebied. De guppy’s houden zich 
hoofdzakelĳ k in het bovenste deel van het aquarium op. Daar 
hebben ze voldoende zwemruimte nodig. Koperzalmen geven 
de voorkeur aan een randbeplanting, waarin ze zich eventueel 

soms eens terug kunnen trekken. De dwergpantsermeervallen 
laten zich erg goed bekĳ ken als ze op het vrĳ e bodemopper-
vlak op zoek naar voeder zĳ n, zoals hier op de bodem met stukje 
leisteen te zien valt. Alle in deze bak gehouden soorten geven 
de voorkeur aan zuur stofrĳ k water.

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 5)
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2
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Guppy met rode staart  
(Poecilia reticulata) 10

Dwergpantsermeerval 
(Corydoras habrosus) 5

Koperzalmen  
(Hasemania nana) 10

1 Bacopa caroliniana 1

2 Echinodorus latifolius 3

3 Wortel met Javamos  
Vesicularia dubyana 1

4 Hemianthus callitrichoides 5

 Planten en decoraties Aantal Vissen Aantal
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Door hun zwemplezier en kleurenpracht zĳ n de levendbarende 
guppy’s een van de meest geliefde aquariumvissen. Hun 
bĳ zondere eigenschap om levende jongen te baren, maakt dit 

aquarium juist ook voor kinderen erg spannend. De tevens 
geplaatste Amanogarnalen zĳ n dankbare kliekjeseters die zich 
bovendien om de niet-geliefde algen bekommeren.

7

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 6)

2 2

33

5 5
44

1

1

Celebes zeilvis  
(Telmatherina ladigesi) 10

Amanogarnalen  
(Caridina japonica) 5

Neonblauwe guppy  
(Poecilia reticulata) 5

Metallic fl ame guppy  
(Poecilia reticulata) 5

1 Lobelia cardinalis 2

2
Cabomba spec. 
“zilvergroen”

2

3 Lilaeopsis novae zealandiae 2

4 Cryptocoryne lucens 2

5 Eleocharis parva 2

 Planten Aantal Vissen Aantal
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Ook dit kleine aquarium profi teert in bĳ zondere mate van een 
fraai gevormde achterwand. Decoratieve elementen van deze 
achterwand, zoals stenen en wortels, worden op andere plaat-
sen in het aquarium herhaald. Zo lĳ kt het aquarium op een 
stukje natuur. In dit aquarium leven Zuid-Amerikaanse 
antennebaarsjes samen met Afrikaanse killivissen. Hoewel 
deze vissen uit verschillende regio’s afkomstig zĳ n, stellen ze 

dezelfde eisen aan hun leefgebied. Beide soorten houden van 
een aquarium dat met stenen, wortels en planten is ingericht, 
zodat ze zich kunnen verstoppen. Ook hebben beide soorten 
vrĳ e ruimte nodig om te zwemmen. Om deze twee soorten te 
houden, moet het water aan de zachte kant zĳ n (totale hard-
heid onder 10 °dH). 

1 1

4 3

2

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 7)

5

5 5

5
5

8

Zuid-Amerikaans 
antennebaarsje  
(Microgeophagus ramirezi)

2

Bonte tandkarper/killivis  
(Aphyosemion australe) 6

1 Vallisneria spiralis 2

2 Wortel met Javamos  
Vesicularia dubyana 1

3 Steen met Riccia fl uitans 1

4 Echinodorus ozelot 1

5 Cryptocoryne parva 5

 Planten en decoraties Aantal Vissen Aantal
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De trapsgewĳ ze vorming verleent dit aquarium op eenvoudige 
wĳ ze een indrukwekkende diepte. Om die reden moeten plan-
ten altĳ d zo gerangschikt worden, dat klein blĳ vende soorten 
op de voorgrond en grote soorten op de achtergrond worden 
geplant. Deze beplanting kan op een ideale manier met stenen 

en/of wortels worden aangevuld. Met name in uitsluitend groen 
beplante aquariums vormen intensief gekleurde vissen, zoals 
hier de platy’s, een fraai contrast. Door de donkere bodem-
grond en de zwarte achterwand worden de kleuren van de 
blauwachtig glanzende blauwe keizertetra ideaal ondersteund. 

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 8)

1

333

2

2

2

2

9

Dwerggoerami 
(Colisa lalia)

1
1

Goudkleurige platy 
(Xiphophorus maculatus) 5

Blauwe keizertetra 
(Inpaichthys kerri) 10

Rode platy 
(Xiphophorus maculatus) 5

1 Ceratophyllum demersum 1

2 Lilaeopsis novae zealandiae 4

3 Echinodorus bolivianus 3

 Planten Aantal Vissen Aantal
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Een kleurige highlight is hier de oranje bodemgrond. Om het 
kleureffect te accentueren, werden er minder bonte vissen 
gekozen, zoals de uit Paraguay afkomstige zonnezalmkarper, 
die als je goed kĳ kt facetrĳ k glanst. Deze vis is bĳ zonder indruk-

wekkend in een fraaie school. Indien er goed voor gezorgd 
wordt, kan er met zonnezalmkarpers zelfs in een aquarium 
gekweekt worden.

1

5

3 3

2

sera Biotop Nano Cube 60 (nr. 9)

6
4 6

6

6 6

10

Gele dwergcichlide 
(Apistogramma agassizii)

1
1

Zonnezalmkarper
(Aphyocharax paraguayensis) 15

Diamant-regenboogvis 
(Melanotaenia praecox)

2
2

1 Rotala indica 1

2 Wortel met spikymos 1

3 Hemianthus callitrichoides 2

4 Crinum calamistratum 1

5 Cryptocoryne wendtii 1

6 Eleocharis parva 5

 Planten en decoraties Aantal Vissen Aantal
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U heeft een prachtig, vrĳ  zicht op uw vissen. Dan moet u zoveel 
mogelĳ k van hooggroeiende planten afzien. Structuurelemen-
ten zoals een fraaie wortel zorgen voor optische compensatie. 
Deze wortel werkt bĳ zonder levendig en afwisselend, wanneer 
hĳ  wordt beplant. Het bekĳ ken van de vissen met hun kleuren-

pracht is nu bĳ zonder plezierig. Levendbarende oranje platy’s, 
kleurrĳ ke regenboogvissen, een school stralende, rode minors 
en de markante goerami’s zorgen telkens weer voor nieuwe 
belevenissen.

sera Biotop Cube 130 XXL (nr. 1)

2

1

3

4

4

4

4444

11

1 Ceratophyllum demersum 1

2 Micranthemum umbrosum 1

3 Wortel met 
Anubias barteri “bonsai” 1

4 Lilaeopsis brasiliensis 7

 Planten en decoraties Aantal

Boesemans regenboogvis 
(Melanotaenia boesemani)

2
2

Blauwe goerami 
(Trichogaster trichopterus)

1
1

 Vissen Aantal

Gele dwergcichlide 
(Apistogramma agassizii)

2
2

Harnasmeerval
(Otocinclus affi nis) 10

Rode minor 
(Hyphessobrycon eques) 15

 Vissen Aantal
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Met de sera Biotop Cube 130 XXL kan met de juiste be-
planting een ongelooflijke dieptewerking worden be-
reikt, die telkens weer voor nieuwe ontdekkingen zorgt. Bĳ  
de keuze van de dieren werd erop gelet, dat er voor elke 
waterlaag (oppervlak, midden en bodem) een vis- resp. gar-
nalensoort geplaatst is. Zo is de bak gelĳ kmatig bevolkt en 
ontstaan er geen gevechten onder de dieren. Met deze aqua-

riuminrichting krijgt u een indrukwekkende, fascinerende 
onderwaterwereld.

sera Biotop Cube 130 XXL (nr. 2)

1

8 8

9
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2
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5
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11 11 11 11

11

12

Bloedvlektetra
(Hyphessobrycon erythrostigma) 15

Zilvermolly 
(Poecilia sphenops)

1
2

Gele zwaarddrager 
(Xiphophorus helleri)

1
2

 Vissen Aantal

Rode molly 
(Poecilia sphenops “lyra red”)

1
2

Amanogarnalen 
(Caridina japonica) 15

Zuid-Amerikaans 
antennebaarsje  
(Microgeophagus ramirezi)

2

 Vissen Aantal

1 Wortel met 
Microsorium pteropus 1

2 Heteranthera zosterifolia 1

3 Limnophila aquatica 1

4 Echinodorus x “red devil” 1

5
Echinodorus x 
“Regine Hildebrandt”

1

6 Rorippa aquatica 1

7 Echinodorus latifolius 1

8 Eleocharis acicularis 2

9 Micranthemum umbrosum 1

10 Pogostemon helferi 2

11 Eleocharis parva 5

 Planten en decoraties Aantal
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Goudvisaquariums hebben door de grote, mooie en graag 
zwemmende goudvissen een bĳ zondere aantrekkingskracht. 
Deze aquariumvorm is, doordat de vissen ondeskundig in 
zogeheten goudviskommen werden verzorgd, in diskrediet 
geraakt. Met de sera Biotop Cube 130 XXL kunnen deze 
trouwe metgezellen nu eindelĳ k op de juiste manier gehouden 
worden. Als geen andere vissoort ontwikkelen goudvissen hun 

eigen persoonlijkheid en ze overtuigen iedereen met hun 
charme. Verschillende kweekvormen bieden een grote keuze 
aan zeer fraaie vissen. Goudvissen gelden als bijzonder 
gemakkelĳ k te houden huisdieren en worden tot de koudwater-
vissen gerekend. Daarom heeft u geen verwarming in het aqua-
rium nodig.

sera Biotop Cube 130 XXL (nr. 3)

1

7

7

6

2

2

2
3

4 5

4

13

Klein blĳ vende kweekvormen 
van de goudvis 
(b.v. Ryukin, roodkapje)

6 1 Wortel met Javamos 
Vesicularia dubyana 1

2 Lilaeopsis brasiliensis 3

3 Rotala indica 1

4 Sagittaria pusilla 2

5 Nymphaea lotus 1

6 Cryptocoryne nevillii 1

7 Alternanthera reineckii 2

 Vissen Aantal  Planten en decoraties Aantal
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sera siporax Professional is het uiterst werkzame volledig biologi-
sche fi ltermedium voor alle binnen-, buiten-, en sproeifi lters in zoet- 
en zeewateraquariums en voor fi lters voor de vĳ ver.

De structuur van sera siporax Professional is met open poriën, 
driedimensionaal en functioneel. Deze structuur maakt de vorming 
van zeer krachtige biofi lms mogelĳ k, die de poriën ingroeien en de 
wanden ervan bekleden. De poriën hebben de ideale afmetingen om 
langdurig waterstroming en de verzorging van de bacteriën te garan-
deren. In de diepte van de poriënstructuur, waar het zuurstofgehalte 
afneemt, breekt de biofi lm ook nitraat af (denitrifi catie).

In de biofi lm van sera siporax Professional groeien niet alleen ni-
trifi cerende en denitrifi cerende maar ook de organische substantie 
afbrekende bacteriën. Daardoor verstoppen afstervende bacteriën de 
poriën niet, maar worden ze biologisch afgebroken. De biofi lm groeit 
en krimpt met de belasting van het water en past zich zo aan de 
behoefte aan. sera siporax Professional is daarmee het enige bio-
logisch zelfreinigende fi ltermateriaal.

Op grond van de bĳ zondere poriënstructuur ontwikkelt sera siporax 
Professional een eigen ideale waterstroming. Daardoor kan het 
zowel in snelle en langzame als in sproeifi lters worden gebruikt.

sera � lter biostart
sera fi lter biostart versnelt 
de biologische fi lterwerking 
direct. Modder en onaange-
name luchtjes behoren tot het 
verleden. De enzymen breken 
organisch materiaal (voeder-
resten, uitwerpselen van de 
vissen) tot kleine afzonderlijke 
deeltjes af. Deze worden ver-
volgens door de hoogwaar-
dige micro-organismen in het 
fi lter verder afgebroken.

sera siporax mini 
Professional
130 g, 270 g

sera siporax 
Professional 
500 ml, 1.000 ml, 
10 liters, 50 liters

sera siporax – voor kristalhelder water in zoet- 
en zeewateraquariums en voor gebruik in � lters 
voor de vijver

Poriënstructuur aan het oppervlak Poriënstructuur binnenin Met bacteriefi lms bezet inwendig 
oppervlak

Driedimensionale 
tunnelstructuur

sera siporax 
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De beste waterkwaliteit 
met sera
Voor vissen is het van levensbelang dat een effi ciënt fi ltersys-
teem het water in het aquarium schoon en in balans houdt. Het 
waterbehandelingsmiddel maakt de waarden van het water in 
het aquarium geschikt voor de vissen en vormt een effectieve 
bescherming tegen chloor, nitriet en ammoniak. 

sera toxivec: minder water verversen
sera toxivec elimineert chloor, chloramine, ammonium, ammo-
niak en nitriet direct en voorkomt de vorming van nitraat. Resten 
van geneesmiddelen worden afgebroken. Derhalve verwĳ dert 
sera toxivec met de innovatieve QuickClean-formule alle ge-
vaarlĳ ke schadelĳ ke stoffen uit het aquariumwater.

Voordelen
• Een direct visbestand wordt beschermd
• Minder algengroei
• Minder water verversen

sera aquatan: voor de vissen geschikt, kristalhelder 
water in zoet- en zeewateraquariums
sera aquatan met de nieuwe sera bio-protect formule maakt 
van leidingwater direct voor de vissen geschikt zoet- en zee-
water. De vissen voelen zich in het natuurlĳ ke, gezonde, heldere 
water zichtbaar beter. Zo vergt het aquariumonderhoud minder 
werk en is de hobby echt leuk. 

Voordelen
•  Probleemloos vistransport door de pH-neutrale sera formule
• Prachtige kleuren en vitaliteit door jodium
•  De slĳ mhuid en kieuwen worden beschermd door huidbe-

schermende colloïden 
•  Enzymenactivering door magnesium voor een gezonde 

groei van de vissen
•  Minder stress en ondersteuning van het 

zenuwsysteem door vitamine B
•  Verandert de pH-waarde ook bĳ  een 

overdosis niet 
• Zware metalen worden direct gebonden
• Agressief chloor wordt direct geëlimineerd

sera bio nitrivec: biologisch gezond 
aquariumwater
sera bio nitrivec, een biotechnologisch pro-
 duct van sera, breekt door de erin aanwezige 
reinigingsbacteriën ammonium en nitriet af. 
Het erin aanwezige minerale vulkanische ge-
steente verwĳ dert schadelĳ ke stoffen, bindt 
vertroebelingen op een effectieve manier en 
biedt de reinigingsbacteriën een vestigings-
gebied. In het vulkanische gesteente zĳ n de 
onontbeerlĳ ke materialen calcium, kalium en 
magnesium opgeslagen, die in een aquarium 
voortdurend verbruikt worden. Voor gezond, 
helder en biologisch actief water.

water. De vissen voelen zich in het natuurlĳ ke, gezonde, heldere 
water zichtbaar beter. Zo vergt het aquariumonderhoud minder 
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sera siporax – voor kristalhelder water in zoet- 
en zeewateraquariums en voor gebruik in � lters 
voor de vijver

15

sera aquatan 
Concurrent 1 
Concurrent 2

sera toxivec 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 
2.500 ml, 5.000 ml

sera bio nitrivec
50 ml, 100 ml, 250 ml, 
500 ml, 2.500 ml, 5.000 ml

sera aquatan
50 ml, 100 ml, 250 ml, 
500 ml, 2.500 ml, 5.000 ml
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Uw gespecialiseerde handel

Duik onder in een exotische onderwaterwereld! Haal zo’n 
klein avontuur in huis en vergeet de grĳ ze, dagelĳ kse 
sleur! 

sera maakt het u zo gemakkelĳ k mogelĳ k, want met 
de juiste techniek en de echte tips wordt alles kinder-
lĳ k eenvoudig: nooit eerder was het houden van een 
aquarium zo gemakkelĳ k!

Aquariums moeten werken vanaf het begin! 

Dat is een van onze rechtlĳ nen en we hebben hard 
gewerkt aan dit concept. Niet alleen aan onze Cube-
aquariums – naar keuze met de nieuwste LED-ver-

lichtingstechniek of met tl-lampen! 

Ons Nano Cube aquarium is “groter”, want het overtreft 
zelfs de bepalingen van het Bondsministerie van Voed-
selvoorziening, Landbouw en Consumentenbescher-
ming in een dierenbeschermingsrapport.

Of het nu om 60 liter of 130 liter gaat: de sera Cubes bie-
den plaats aan echte kleine biotopen. De onderzoeksaf-
deling van sera heeft samen met de siervisgroothandelar 
en -kweker Peter Merz uit Heinsberg/Duitsland 12 ver-
schillende biotopen ontwikkeld. De voorgestelde dieren 
zĳ n voor de grootte van het aquarium uitgezocht: dan is 
er geen sprake van stress, want niet alle soorten kunnen 
in een aquarium goed met elkaar opschieten! Vis- en 
plantensoorten zĳ n qua hoeveelheid en samenstelling 
uitgebalanceerd. Dat bevordert het natuurlĳ k evenwicht 
en de stabiele verhoudingen in het aquarium.

Onderhoudsarme aquaristiek is erg leuk!
Biotoop-aquariums van sera.

 Ontspannen met 
7 biotoop aquariums! De wereld van de aquariums 

met sera Biotop Cubes

Sprookjesachtig 
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