
UIT DE GROOTSTE KWEKERIJ VAN AQUARIUMPLANTEN IN EUROPA

WIJ ZIJN DE SPECIALIST OP HET GEBIED  

VAN AQUASCAPING  
– AL MEER DAN 45 JAAR

UIT DE GROOTSTE KWEKERIJ VAN AQUARIUMPLANTEN IN EUROPA

ENERGIE 

BESPAREND Uw hobby mag geen belasting vormen!
Daarom hechten wij eraan dat alle technische 
apparaten uit het Dennerle Aquascaping-assortiment 
energiezuinig zijn. Zo houdt u plezier in uw hobby en 
wordt uw portemonnee ontzien – elke dag.

“Aquascaping” is een kunstvorm en de “aquascaper” is de kunstenaar. Net als 
bij een schilder ontstaat na weken of maanden een levend schilderij dat u elke 
dag zal fascineren met zijn natuurlijke veranderingen.

Al meer dan 50 jaar staat de naam Dennerle voor innovaties en natuurgetrouwe 
aquaristiek op het hoogste niveau. De waterplant staat bij al onze activiteiten 
centraal, omdat wij weten dat een aquarium alleen een levendige onderwater-
wereld kan worden als de plantengroei gezond is.

Met het Scaper´s-assortiment van Dennerle hebben wij voor u een compleet 
systeem ontwikkeld, dat gericht op de bijzonderheden van aquascaping is af-
gestemd – of u nu een ervaren scaper bent of pas net uw eerste stappen zet in 
deze fascinerende onderwaterwereld.

Wij wensen u veel plezier bij het scapen.

NIEUW!

AQUASCAPING 
VOOR PROFS 
EN BEGINNERS!

Volker Jochum 
The 2012 Art of Planted Aquarium Winner Aantal Korte omschrijving. Plantensoort Art.nr.

3x R14 Rotala spec. Art.nr. 121
2x P401 Pogostemon stellatus spec. Art.nr. 301
1x H61 Hygrophila polysperma ´Sunset´ Art.nr. 221
2x A03 Alternanthera reineckii ´Mini´ Art.nr. 970
1x H35 Hydrocotyle cf. tripartita Art.nr. 102
3x E300 Eleocharis acicularis Art.nr. 492
8x H11 Hemianthus callitrichoides ‘Cuba‘ Art.nr. 444

Tip

Vindt u deze onderwater-
droom in het groen mooi?  
Ons beplantingsschema  
laat u zien hoe u deze droom 
zelf kunt verwezenlijken en 
wat u hiervoor nodig hebt.

Aanvullende beplantingsschema’s en ideeën vindt u op 
onze website op: www.dennerle.com/aquascaping.

Dit beplantingsschema laat zie hoe het moet.

ZO EENVOUDIG KUNT U DIT PRACH-
TIGE LANDSCHAP ZELF SCAPEN

Scaped by Volker Jochum
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Scaper’s tank 50 l: Panorama-aquarium met 
dieptewerking
Scaper’s Flow: Aanhangfilter,wit, met Lily Pipe, incl. 
filtermateriaal
Scaper’s Light: Lamp 24 W / 4 x 8000 K
Afdekplaat met greepopening, incl. houders
Warmte-isolerende veiligheidsonderlegger
Aanhangthermometer
Nano-garnalengrind, Borneo-bruin, 6 kg

Nano DeponitMix 3 kg: minerale voedingsbodem
Scaper’s Green 100 ml: hoogwaardige bemesting
Shrimp King Complete: premium hoofdvoer voor 
garnalen, gratis proefmonster

Het speciale panorama-aquarium met zijn indrukwekkende 
dieptewerking en de afgeronde hoeken kunt u in uw 
aquaristiek-vakhandel ook afzonderlijk kopen.

Aanzuigbuis
2-delig, voor aanpassing aan de hoogte van de 
bodemgrond.

Lily Pipe
Voor een zachte, natuurlijke en plantvriendelijke stroming 
van het water. In hoogte verstelbaar (max. 10 mm) voor 
aanpassing aan de waterstand. 180° draaibaar voor een 
optimale afstemming van de stroming van het water.

 
 

Filtermateriaal inclusief
Voorfilterspons, hoogwaardig biofiltermateriaal en 
fijnfilterpad

Kan ook staand worden gebruikt
Inclusief slanghouder (slangen 12/16 mm niet inbegrepen 
in verpakkingsinhoud)

Easy clean system
Filter compleet afneembaar, gemakkelijk schoon te 
maken

Verlichtingsintensiteit*

* Globale waarden

cm
Licht voor aquascaping-aquariums
• 360° horizontaal draaibaar
• Geïntegreerde hoogglansreflector
• Helder, levendig, wit licht
• Het water komt fris, diep en kristalhelder over
• Uitstekend groeilicht voor alle aquariumplanten, 
   activeert de fotosynthese
• Voor weelderige, prachtige onderwaterlandschappen

8.000 kelvin

Hoogwaardige bemesting
• Ideaal voor aquascaping-aquariums
• Optimale combinatie van werkzame 
    stoffen voor veeleisende planten- 
    aquariumsBladactief

Macro-meststof
• De extra power met fosfaat en nitraat 
• Uiterst actieve werkzame stoffen - direct  
    werkzaam
• Speciaal voor aquaria met een gering  
    visbestand en een sterke plantengroei

Bladactief
24 Watt

De complete set

36 cm

45 cm

31 cm

5 mm

De afgeronde hoeken  
aan de voorkant 
maken een ongehinderde  
inkijk mogelijk.

De buitengewone afmetingen 
zorgen voor een indrukwekkende 
dieptewerking

Automatische opper-
vlaktereiniging dankzij 
innovatieve Lily Pipe

De aquascaping-producten van de prof op  
het gebied van waterplanten
• Aquarium met dieptewerking (lager en dieper dan standaard aquaria)
• Hoogwaardige bemestingsstoffen die het mogelijk maken de planten- 
    groei gericht te sturen
• Speciale eisen aan de plantenkwaliteit en -keuze

Dennerle kan als enige aanbieder in de aquaristiek onder één dak aan 
al deze eisen voldoen. Al meer dan 40 jaar staat de naam Dennerle voor 
natuurgetrouwe aquaristiek en de grootste deskundigheid op het gebied 
van waterplanten en het verzorgen daarvan.


