
Eheim -  
német 

kertitó 
technika



50 év szűréstechnikai tapasztalat alapján  
összeállított kerti tavi szűrők, szökőkutak, légpumpák

d Egyszerű kezelhetőség
d Funktionalitás
d Alacsony energia fogyasztás
d Kiváló ár-érték
d Német minőség
d 7 év garancia

Eheim  
kerti tavi szűréstechnika



d  Kompakt méretű szökőkút szivattyú,  
mely ideális kis tavakhoz. 

d  3 szökőkút fej van típustól függően  
a készülékhez. 

d  Párhuzamosan működik, a be- és kiáramló  
víz mértéke külön-külön is szabályozható. 

d  Díszkutak és patakok dekorációja is lehet. 
d  Kevés karbantartást igényel,  

könnyen tisztítható. 
d  Alacsony vízszint esetén  

túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. 
d  Megbízható és csendes működés jellemzi.

Típus PLAY1000 PLAY1500 PLAY2500 PLAY3500

Cikkszám 5100010 5101010 5102010 5103010

Max. teljesítmény  l/h 1000 1500 2500 3500

Emelő magasság m 1,2 1,45 2,40 2,90

Szökőkút fej A B A B A B C A B C

Teljesítmény  W 9 15 38 55

Kábelhossz m 10 10 10 10

Méret  mm 143x101x109 143x101x109 189x135x140 189x135x140

Ár 18 880 Ft 24 990 Ft 30 990 Ft 38 880 Ft

Eheim Pond PLAY 
szökőkút szivattyú
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A. Dance

B. Bubble

C. Splash
Csak a Play2500 
és Play3500!



d  Az ultrakompakt szuper csendes tó szivattyút  
patakokhoz és vízesésekhez fejlesztették ki.

d   Ideális a tőszűrő rendszer támogatásához. 
d  A rendkívül erős szivattyú technológiának  

köszönhetően a nagyobb szennyeződéseket- 
részecskéket blokkolja vagy továbbítja a tószűrőbe. 

d  Támogatása révén akár a 8 mm átmérőjű  
szennyeződéseket is képes kiszűrni a tó vízéből. 

d  Alkalmas a tartós víz alatti használatra.
d  Alacsony vízszint esetén túlmelegedés  

elleni védelemmel van ellátva. 
d   Energiatakarékos, megbízható  

és csendes működés jellemzi.
d Csak víz alatt használható.

Típus FLOW3500 FLOW5000 FLOW6500 FLOW9000 FLOW12000

Cikkszám 5110010 5111010 5112010 5113010 5114010

Max.  l/h 3500 5000 6500 9000 12000

Teljesítmény

Emelő magasság m 2,8 3,1 3,6 3,6 4

Nyomás  mbar 280 310 360 360 400

Csőcsatlakozás  ø 1-1,25” 1-1,25” 1-1,25” 1-1,25-1,5” 1-1,25-1,5”

Teljesítmény  W 55 50 70 80 110

Kábelhossz  m 10 10 10 10 10

Méret mm 241x254x122 241x254x122 241x254x122 267x300x130 267x300x130

Ár 54 990 74 990 79 990 94 990 109 990

Eheim Pond FLOW
szivattyú



Kristálytiszta tóvizet biztosít a lehető legjobb 
feltételek mellett a növények és állatok számára, 
hogy azok természetes környezetben növekedje-
nek, fejlődjenek. 
A szűrőrendszer 4 lépéses biológiai és mecha-
nikai szűrést végez. A víz 4 lépésben folyik 
át a különböző szűrő rétegen és az integrált 
UVC víztisztítón ezért még tisztábban áram-
lik vissza a tóba, már algák és egyéb szennye-
ződések nélkül. Minden alkotóelem tökéletes 
összhangban van egymással. Rendkívül kevés 
karbantartást igényel. Típustól függően EHEIM 
PLAY vagy EHEIM FLOW energiatakarékos szi-
vattyúkkal, mechanikai és biológiai szűrőanyag-
gal valamint UVC lámpával kerülnek forgalomba.

Típus LOOP5000 LOOP7000 LOOP10000 LOOP15000

Cikkszám 5200020 5201020 5202020 5203020

Tó mérete halállomány nélkül  l 5000 7000 10000 15000

Tó mérete halállománnyal  l 2500 3500 5000 7500

Tó mérete koival  l 1300 1800 2600 3900

Pumpa teljesítménye  W 15 38 55 50

UVC teljesítménye  W 7 9 11 11

Pumpa/UVC kábelhossza  m 10/5 10/5 10/5 10/5

Mérete  mm 400x315x263 400x315x388 603x398x368 603x398x368

Ár 51 490 Ft 77 990 Ft 89 990 Ft 104 490 Ft

Eheim Pond LOOP 3 in1 
Komplett átfolyó szűrő szett
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Típus PRESS7000 PRESS10000

Cikkszám 5210020 5211020

Tó mérete halállomány nélkül  l 7000 10000

Tó mérete halállománnyal  l 3500 5000

Tó mérete koival  l 1800 2500

Teljesítmény  W 38 55

Kábelhossz  m 10 10

Mérete  mm 410/320 560/320

Ár 64 990 Ft 79 990 Ft

Ez a komplett szűrő kristálytiszta tóvizet 
biztosít a lehető legjobb feltételek mellett 

a növények és állatok számára, hogy azok ter-
mészetes környezetben növekedjenek, 

fejlődjenek. Könnyen kezelhető, behelyezés 
után már áramlik is a víz a tartályon keresztül. 

A szűrőházat földbe is süllyeszthetjük, hogy 
ne zavarja a kert összhatását.

Alacsony vízszint esetén túlmelegedés elleni 
védelemmel van ellátva. Ütésálló 
és az UV sugarak sem károsítják. 

Teljes egészében időjárásálló 
műanyagból készült. A csomag 

tartalmazza az eredeti EHEIM 
szűrőanyag szettet. A gyári szett 

tartalmazza az EHEIM FLOW 
szivattyút is. Energiatakarékos, 

megbízható és csendes működés 
jellemzi.

Eheim Pond Press 3in1
nagynyomású komplett szűrő szett



A tó vize lehet algás, zavaros, tartalmazhat kóroko-
zó baktériumokat, melyek a halak életét fenyege-
tik, ezek mentesítésére hatásos az Eheim Pond 
Clearuvc 7 UVC-sterilizáló készüléke. Speciális 
módon véd az UV sugárzás ellen, ami az érté-
kes tavi halakra káros hatással vannak. Emellett 
meghatározó módon járul hozzá a kristálytiszta tó 
vízének biztosításához. Segítségével a halak és 
növények egészségesen növekednek, fejlődnek. 
Az UVC lámpa hosszú élettartamú, alacsony ener-
giafogyasztás mellett folyamatosan működtethe-
tő. A külső tartály ütés- és UV-ellenálló. Időjárásálló 
műanyagból készült. Összeköthető a PRESS és 
LOOP tószűrő szettekkel.

Típus CLEARUVC7 CLEARUVC9 CLEARUVC11 CLEARUVC18

Cikkszám 5300010 5301010 5302010 5303010

Tó mérete halállomány nélkül  l 7000 10000 15000 20000

Tó mérete halállománnyal  l 3500 5000 7500 10000

Tó mérete koival  l - 2500 2800 5000

UVC teljesítménye  W 9 10 14 18

Pumpa kábelhossza  m 5 5 5 5

Mérete  mm 132x263x129 132x263x129 132x263x129 132x263x129

Ár 17 990 Ft 21 990 Ft 24 990 Ft 39 990 Ft

Tartalék lámpa GLOWUVC7 GLOWUVC9 GLOWUVC11 GLOWUVC18

Teljesítmény  W 7 9 11 18

Cikkszám 4100010 4101010 4102010 4103010

Ár 6590 Ft 7290 Ft 8590 Ft 11 590 Ft

Eheim Pond 
CLEARUVC UVC-sterilizáló
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A tó egészséges élővilágában 
elengedhetetlenül fontos szerepet 
tölt be a folyamatos és egyenletes 
oxigénellátás. Az AIR500 tó le-
vegőztető ezt a folyamatot megfe-
lelően biztosítja a tó és annak lakói 
számára. Segíti a tószűrő haté-
konyságát, mivel az oxigén befúvás 
hatására a baktériumok és egyéb 
szennyeződések könnyebben ürül-
nek ki. Egészséges vízi környezetet 
biztosít. Különösen erős szivaty-
tyútechnikájának köszönhetően 
hatékony, kezelhetősége egyszerű. 
Stabil erős műanyagból készült, 
UV ellenálló Energiatakarékos, 
megbízható és csendes működés 
jellemzi. Használata télen is ajánlott 
az oxigénpótlásra, ami nélkülöz-
hetetlen a tólakók számára illetve 
így a tó befagyása is megakadá-
lyozható. A szett tartalmaz levegő 
tömlőt, visszafolyás gátló szelepet 
és porlasztó követ. A készülék kizá-
rólag vízparton üzemeltethető, nem 
lemeríthető!

Típus AIR500 AIR1000

Cikkszám 5320010 5321010

Max teljesítmény l/h 540 1000

Nyomás mbar 220 280

Pumpa teljesítménye W 5 8,5

Pumpa kábelhossza m 3 3

Mérete mm 176x118x103 176x118x103

Ár 16 490 Ft 38 880 Ft

Eheim Pond AIR 
duplakivezetésű tó levegőztető szett



Szűrőpárna típusa REPLAYFINE 
Finom 

REPLAYFINE
Finom 

REPLAYFINE
Finom 

Szűrő típus LOOP5000/7000 LOOP10000/15000 PRESS7000/10000

Kiszerelés 2 db/csomag 2 db/csomag 2 db/csomag

Cikkszám 2629210 2629310 2630210

Ár 5490 Ft 6990 Ft 5490 Ft

Szűrőpárna típusa REPLAYRAW
Durva

REPLAYRAW
Durva

REPLAYRAW
Durva

Szűrő típus LOOP5000/7000 LOOP10000/15000 PRESS7000/10000

Kiszerelés 2 db/csomag 2 db/csomag 2 db/csomag

Cikkszám 2629410 2629510 2630310

Ár 5490 Ft 6990 Ft 5490 Ft

Szűrőpárna típusa REFINECOAL
Szén 

REFINECOAL
Szén

REFINECOAL
Szén

FILTERBIO
Biológiai

FILTERMEC
Mechanikai

Szűrő típus LOOP5000/7000 LOOP10000/15000 PRESS7000/10000

Kiszerelés 1db/csomag 1db/csomag 1db/csomag 2 liter 2 liter

Cikkszám 2629010 2629110 2630010 2516101 2517101

Ár 5490 Ft 6990 Ft 6990 Ft 7990 Ft 4990Ft

Eheim Pond 
szűrőpárnák, szűrőanyagok
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ZOOM ACTIVE FORMULA
Az eleségek egyedülálló összetéte-
lének köszönhetően hosszú távon 
biztosítja a halak egészségét és vita-
litását. A kiegyensúlyozott tápanyag-
tartalom révén elkerülhető a halak 
szervezetének és a tó vizének túlterhe-
lése. A PondZoom® kerti tavi haltápok  
sokéves kutatás és gyártási tapasz-
talat eredményei. Fejlesztésük során 
elsődleges szempont a tavi kedven-
cek egészséges fejlődése volt, így a 
kiindulási alapot az akvakultúrákban – 

nem csak díszhal, hanem étkezési célú 
haltenyésztésben is – használt tápok 
alapanyagai, összetételei és felhasz-
nálási tapasztalatai szolgáltatták. Erre 
a tudásbázisra építkezve alakítottuk 
ki a PondZoom® eleségek receptúrá-
ját, hozzáigazítva a kerti tavi körül-
ményekhez és a halfajok igényeihez. 
Munkánk eredménye a PondZoom® 
food + termékcsalád, mely kiegyen-
súlyozott étrendet biztosít uszonyos 
kedvencei számára.



Pond Flakes
Lemezes kerti tavi főeLeség

A PondZoom Flakes kitűnő minőségű alapanyagok felhasz-
nálásával készül, melyek elősegítik a tápanyagok felszívódá-
sát és így kevésbé szennyezik a tó vizét.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp.
Naponta 2-4 alkalommal annyit etessen, amennyit kedven-
cei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 12.500NE/kg, D3 500NE/kg,  
E 80mg/kg, C (stabilizált) 200mg/kg, vas 75mg/kg,  
jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 80mg/kg,  
szelén 0,3mg/kg.

Pond Sticks
Prémium minőségű színerősítő táP

A PondZoom Sticks kiegyensúlyozott tápanyag-tartalmú, 
könnyen emészthető, teljes értékű haltáp. Összetétele és 
gyártási technológiája minimálisra csökkenti a túletetés ve-
szélyét. Formájánál és méreténél fogva alkalmas kézből ete-
tésre is.
Spirulinával, búzacsírával és karotinoiddal (capsanthin) dúsít-
va, melyek elősegítik az egészséges emésztést, a tápanya-
gok megfelelő felszívódását, a kiváló kondíciót és az élettel 
teli színek kialakulását.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp.
Naponta 2-4 alkalommal annyit etessen, amennyit kedven-
cei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 10.000NE/kg, D3 1.000NE/kg, 
E 200mg/kg, C (stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg,  
jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 80mg/kg, 
 szelén 0,3mg/kg.

 1 liter (70 g) PZ 3414 850 Ft
 10 liter (880 g) PZ 3421 3880 Ft

 1 liter (95 g) PZ 3377 850 Ft
 10 liter (1000 g) PZ 3384 3880 Ft
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PONDZOOM

VitaSticks
kerti tavi főeLeség extra vitaminnaL

A PondZoom VitaSticks kiegyensúlyozott tápanyag-tartal-
mú, könnyen emészthető, teljes értékű haltáp. Összetétele 
és gyártási technológiája minimálisra csökkenti a túletetés 
veszélyét. Formájánál és méreténél fogva alkalmas kézből 
etetésre is. Spirulinával, búzacsírával, karotinoiddal (capsant-
hin) vitaminokkal és természetes immunstimulánsokkal 
dúsítva, melyek elősegítik az egészséges emésztést, a tá-
panyagok megfelelő felszívódását, a kiváló kondíciót és az 
élettel teli színek kialakulását.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp. Napon-
ta 2-4 alkalommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 
perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 13.500NE/kg, D3 1.200NE/kg,  
E 200mg/kg, C (stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg,  
jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 80mg/kg, 
szelén 0,3mg/kg.

 1 liter (115 g) PZ 3391  850 Ft
 10 liter (1200 g) PZ 3407 3880 Ft
 20 liter (2000 g) PZ 5815 4990 Ft

Power Pearl
Prémium kerti tavi haLtáP

A PondZoom Power Pearl teljes értékű haltáp, melynek ide-
ális összetétele biztosítja kedvencei egészséges fejlődését 
és vitalitását. A felhasznált alapanyagoknak köszönhetően a 
halak kitűnően hasznosítják a tápban lévő tápanyagokat, így 
kevésbé terheli a tó vizét.
Alkalmazás: tavasztól őszig etethető táp. Naponta 2-4 alka-
lommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt 
elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 10.000NE/kg, D3 1.000NE/kg,  
E 200mg/kg, C (stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg,  
jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 80mg/kg,  
szelén 0,3mg/kg.

 1 liter (400 g) PZ 3438  1180 Ft



Koi Pearl
Prémium főeLeség koiknak

A PondZoom Koi Pearl kiegyensúlyozott összetételű, teljes 
értékű koi táp. A felhasznált alapanyagoknak köszönhetően 
könnyen emészthető, jól hasznosul, így nem terheli a tó vizét.
A PondZoom Koi Pearl hozzáadott természetes spirulinát 
tartalmaz, melyet a japán koi tenyésztők sok éve használ-
nak, biztosítva halaik egészségét és látványos megjelenését. 
Hozzájárul a megfelelő emésztéshez, és természetes módon 
erősíti a halak színét.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp. Napon-
ta 2-4 alkalommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 
perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 10.000NE/kg, D3 1300NE/kg, 
E 200mg/kg, C (stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg,  
jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 80mg/kg,  
szelén 0,3mg/kg.

 1 liter (360 g) PZ 3452 1180 Ft
 10 liter (3800 g) PZ 3569 6490 Ft

Koi VitaPearl
Prémium főeLeség koiknak, extra vitaminnaL

A PondZoom Koi Vitality kitűnő választás vízi kedvencei szá-
mára. Kiegyensúlyozott összetételének és a kiváló minőségű 
alapanyagoknak köszönhetően:
d Omega-3 zsírsavakban gazdag.
d Kedvencei szívesen fogyasztják (krill-lisztnek).
d  Természetes módon segíti a ragyogó, élettel teli színek 

kialakulását (spirulina, astaxanthin).
d  Támogatja az egészséges bélflóra kialakulását  

és fenntartását (pre- és pro-biotikumok).
d Segíti az egészséges bélműködést (búzacsíra).
d Optimális emésztést biztosít (szerves savak).

Alkalmazás: tavasztól őszig etethető táp. Naponta 2-4 alka-
lommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt 
elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 25.333NE/kg, D3 2.867NE/kg,
E 223mg/kg, C (stabilizált) 337mg/kg, vas 84mg/kg,  
jód 5,6mg/kg, mangán 22mg/kg, cink 89mg/kg,  
szelén 0,3mg/kg.

 1 liter (400 g) PZ 3476  1280 Ft
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PONDZOOM

Colour Pearl
Prémium minőségű színerősítő táP

A PondZoom Colour Pearl teljes értékű haltáp, melynek ide-
ális összetétele biztosítja kedvencei egészséges fejlődését. 
A felhasznált alapanyagoknak köszönhetően a halak kitűnő-
en hasznosítják a a tápban lévő tápanyagokat, így kevésbé 
terheli a tó vizét. Spirulinával és természetes karotinoiddal 
dúsítva az egészséges emésztésért, vitalitásért és a termé-
szetesen briliáns színekért.
Alkalmazás: tavasztól őszig etethető táp. Naponta 2-4 alka-
lommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt 
elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 11.000NE/kg, D3 1.450NE/kg, 
E 200mg/kg, C (stabilizált) 125mg/kg, vas 66mg/kg,  
jód 4,4mg/kg, mangán 18mg/kg, cink 70mg/kg,  
szelén 0,3mg/kg.

 1 liter (360 g) PZ 3445  1180 Ft



Algocont
tavi aLga gátLó oLdat

 50 ml (1,25 köbméterhez) PZ 3017 450 Ft
 200 ml (5,00 köbméterhez) PZ 3024 950 Ft
 500 ml (12,5 köbméterhez) PZ 3031 1880 Ft

A PondZoomAlgoCont tavi alga gátló oldat ha-
tékony megoldás a lebegő és fonalas zöldal-
gák ellen. A készítmény a kovaalgák fejlődését 
nem gátolja.
Alkalmazás: a szükséges mennyiséget ke-
verjük el vízzel (lehetőleg a tóból merítve) egy 
műanyag vödörben vagy öntözőkannában, 
majd egyenletesen locsoljuk szét a tó felüle-
tén. Erős algásodás esetén a kezelést 3-4 nap 
múlva ismételhetjükmeg. Az algapusztulás 
után a továbbiakban csak akkor alkalmazzuk 
ismét a terméket, ha az algásodás újra meg-
indul. A használat során a tó vizének megfe-
lelő levegőztetéséről gondoskodjunk, mert 
különösen meleg időjárás esetén, a gyors al-
gapusztulás oxigén hiányt okoz, mely a halak 
fulladásához vezethet. Frissen feltöltött tóba 
csak akkor alkalmazzuk a szert, ha az algáso-
dás megindul. Friss, tiszta vízben és 5nk0 kar-
bonát keménység alatt ne használjuk, mert a 
halak pusztulását okozza (különösen nagyobb 
esők után célszerű ellenőrizni). A kiürített 
edény vízzel való alapos kiöblítés után szelek-
tív hulladéklerakóba helyezhető.
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 

FISCH Kft.
2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 55.

Tel.: (34) 337 142, (34) 312 496 n Fax: (34) 510-496 
e-mail: contact@fisch.hu

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A katalógus bruttó kiskereskedelmi árakat tartalmaz,  

forintban megadva, melyek visszavonásig vagy új árak kiadásáig érvényesek.


