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Τα μικρά ενυδρεία μπορεί να δείξουν ιδιαίτερα όμορφα όταν 
είναι σωστά διακοσμημένα. Το ενυδρείο μπορεί να προσομοιά-
ζει το φυσικό περιβάλλον αν για παράδειγμα επαναλαμβάνονται 
διακοσ μητικά στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση ρίζες, όχι μόνο 
στο πίσω αλλά και σε άλλα σημεία μέσα στο ενυδρείο. Διακόσ-
μηση με πολλά φυτά που παραμένουν μικρά παρέχει αρκετό 

χώρο κολύμβησης για τα ψάρια και επιτρέπει μια φυσική συλ-
λογή πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά του κοπα διού 
των Espe’s Rasboras που διατη ρούνται στο συγκεκριμένο. Οι 
υπέροχοι χρωματισμοί των Variatus Platies γίνονται ιδιαίτερα 
ευδιάκριτοι μέσα σε αυτό το ενυδρείο.

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 1)

2
2

3

1
1

1

4

Espe’s Rasbora
(Trigonostigma espei) 15

High Fin Variatus Platy
(Xiphophorus variatus) 10

1 Πέτρα με Spiky moss 3

2 Rorippa aquatica 2

3 Aponogeton 
longiplumulosus 1

4 Echinodorus horemanii 
“Red” 1

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Μια μικρογραφία κήπου στο ενυδρείο? Γιατί όχι! Μπορείτε εύ-
κολα να δημιουργήσετε ένα μικρό μονοπάτι μέσα στο ενυ δρείο 
οριοθ ετώντας το με πέτρες ή με διαφορετικά υλικά βυθού. 
Μια ρίζα θα αποτελέσει ένα ιδανικό δέντρο, και φυτά με μικρά 
φύλλα ένα πυκνό χλοοτάπητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε 

να παρέχετε στα ψάρια κρυψώνες αλλά και περιοχές κολύμ-
βησης. Έτσι μπορείτε να παρακολουθήσετε εύκολα την φυσική 
συμπε ριφορά των ψαριών. Ο υποβρύχιος αυτός κήπος θα σας 
προσφέ ρει ατελείωτη διασκέδαση.

3

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 2)

2

3

4

8

7
5

5
5

6

1
 Φυτά Αριθμός Ψάρια Αριθμός

Ember Tetra
(Hyphessobrycon amandae) 10

Panda Cory
(Corydoras panda) 6

Endler’s 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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Λόγω των διακεκριμένων κατοίκων τους, δύο ζευγών Shell 
Dwelling Cichlid, το ενυδρείο αυτό έχει διακοσμηθεί σαν ένα 
τμήμα της λίμνης Tanganyika στην Αφρική. Εφόσον επιθυ-
μείτε να παρα τηρήσετε την ιδιαίτερη συμπεριφορά των Shell 
Dwelling Κιχλίδων θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε 
μερικά άδεια κελύφη σαλιγκαριών στο ενυδρείο. Τα ψάρια θα 

μετακομίσουν άμεσα στα κατάλληλα κελύφη σαλιγκαριών και, 
αν είστε τυχεροί, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ανά-
πτυξη του γόνου. Τα πολύχρωμα Platies και Mollies προσδί-
νουν χρώμα στο ενυδρείο και συμβιώνουν ειρηνικά με τις Shell 
Dwelling Κιχλίδες.

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 3)

2
2

3

1

4 4 4 4 4

Shell Dwelling Cichlid
(Neolamprologus ocellatus) 

2
2

Golden Tuxedo Comet Platy 
(Xiphophorus maculatus) 5

Red Diamond Molly
(Poecilia latipinna) 10

1 Bolbitis heudelotii 1

2 Πέτρα με
Anubias barteri var. nana 2

3 Πέτρα με Taxiphyllum spec. 1

4 Cryptocoryne wendtii 5

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Πυκνοφυτεμένα ενυδρεία, τα ονομαζόμενα Ολλανδικά (Dutch 
style), είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ανθρώπους με οικολογικές 
ανησυχίες. Διαφορετικά χρώματα φυτών και σχήματα φύλλων 
δημιουργούν ευχά ριστη αντίθεση. Η επιλογή ήρεμων και κοι-

νωνικών ψαριών – όπως τα Serpae Tetras, Rainbowfi sh και 
Dwarf Gouramis – συμπληρώνουν την ήρεμη εικόνα αυτού του 
ενυδρείου.

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 4)

7 7

7 7

1
2 3

4

5
6

Serpae Tetra
(Hyphessobrycon eques) 10

Neon Rainbowfi sh
(Melanotaenia praecox) 6

Midget Sucker Catfi sh
(Otocinclus affi nis) 5

Dwarf Gourami, cobalt blue
(Colisa lalia)

1
1

1 Microsorium pteropus 1

2 Ludwigia spec. 
“Burgundy Red” 1

3 Hygrophila difformis 1
4 Cryptocoryne lucens 1
5 Lobelia cardinalis 1
6 Nymphaea lotus “Red” 1 

7 Lilaeopsis novae zealandiae 4

 Φυτά Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Ένα ιδανικά στημένο ενυδρείο όπως αυτό παρέχει το σωστό πε-
ριβάλλον διαβίωσης για κάθε κάτοικο. Ενώ τα Guppies κινούν-
ται κυρίως στα ανώτερα στρώματα του νερού όπου και χρησι-
μοποιούν αρκετό χώρο, τα Silver-Tipped Tetras προτιμούν τις 
φυτεμένες περιοχές όπου μπορούν να αποσυρθούν εφόσον το 

επιθυμούν. Τα Dainty Corydoras μπορούν να παρατηρηθούν 
ιδιαίτερα εύκολα ψάχνοντας για τροφή στις ελεύθερες περιοχές 
του βυθού π.χ. στην περιοχή με το σπασμένο σχιστόλιθο σε 
αυτό το ενυδρείο. Όλα τα είδη αυτού του ενυδρείου προτιμούν 
το καθαρό πλούσιο σε οξυγόνο νερό.

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 5)

1

3
2

2
2 4

4

44
4

Leopard Redtail Guppy
(Poecilia reticulata) 10

Dainty Corydoras
(Corydoras habrosus) 5

Silver-Tipped Tetra
(Hasemania nana) 10

1 Bacopa caroliniana 1
2 Echinodorus latifolius 3

3 Ρίζα με 
Vesicularia dubyana 1

4 Hemianthus callitrichoides 5

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Τα ζωοτόκα Guppies βρίσκονται ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς 
επιλογές ψαριών λόγω της δραστήριας κολυμβητικής συμπε-
ριφ οράς και των υπέροχων χρωμάτων τους. Το ιδιαίτερο χά-
ρισ μά τους να γενούν ζωντανά μωρά κάνει το ενυδρείο αυτό 

ιδιαίτερα διασκε δαστικό και για τα παιδιά. Η προσθήκη των 
Amano γαρίδων που είναι άριστοι καθαριστές βοηθούν και στον 
περιο ρισμό της ανεπι θύμητης άλγης.

7

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 6)

2 2

33

5 5
44

1

1

Celebes Rainbowfi sh
(Telmatherina ladigesi) 10

Amano Shrimp
(Caridina japonica) 5

Neon Blue Guppy
(Poecilia reticulata) 5

Metalic Flame Guppy
(Poecilia reticulata) 5

1 Lobelia cardinalis 2

2 Cabomba spec. 
“Silver Green” 2

3 Lilaeopsis novae zealandiae 2
4 Cryptocoryne lucens 2
5 Eleocharis parva 2

 Φυτά Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Το μικρό αυτό ενυδρείο επωφελείται επίσης αρκετά από την 
όμορφη διακόσμηση του. Χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως (σε 
αυτήν την πρόταση) πέτρες και ρίζες και στο υπόλοιπο του ενυ-
δρείου, μοιάζει σαν ένα κομμάτι της φύσης. Οι Butterfl y Cich-
lids της Νοτίου Αμερικής και τα Αφρικανικά Killifi sh ζουν μαζί σε 
αυτό το ενυδρείο. Παρόλο που τα ψάρια αυτά έχουν διαφορε-

τικές περιοχές προέ λευσης, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σχετικά 
με το περιβάλλον τους. Και τα δυο είδη προτιμούν ένα ενυδρείο 
με πέτρες, ρίζες και φυτά που τους επιτρέπουν να κρύβονται. 
Και τα δυο είδη θέλουν ελεύθερο χώρο για κολύμπι. Το νερό θα 
πρέπει να είναι μαλακό (γενική σκληρότητα κάτω από 10°dH) 
για την διατήρηση αμφότε ρων των ειδών.

1 1

4 3

2

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 7)

5

5 5

5
5

8

Butterfl y Cichlid
(Microgeophagus ramirezi) 2

Cape Lopez Lyretail/Killifi sh
(Aphyosemion australe) 6

1 Vallisneria spiralis 2

2 Ρίζα με
Vesicularia dubyana 1

3 Πέτρα με Riccia fl uitans 1

4 Echinodorus ozelot 1
5 Cryptocoryne parva 5

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Η δημιουργία επιπέδων είναι εύκολη κατά τον σχεδιασμό του 
ενυδρείου και δίνει την αίσθηση του βάθους. Κατά συνέπεια, 
τα φυτά θα πρέπει να μπουν με τέτοιο τρόπο ώστε τα κοντά 
είδη να βρίσκονται μπροστά, και τα ψηλά στο πίσω μέρος του 
ενυ δρείου. Βράχια και/ή ρίζες μπορούν ιδανικά να προστεθούν 
σε αυτή την διακόσμηση. Ψάρια με έντονα χρώματα, όπως τα 

Ρlaties σε αυτή την περίπτωση, δημιουργούν όμορφη αντίθεση 
σε φυτεμένα αποκλειστικά με πράσινα φυτά ενυδρεία. Το σκού-
ρου χρώματος χαλίκι καθώς και το μαύρο φόντο τονίζουν ιδα-
νικά τα χρώματα και τα λαμπυρίσματα στο νερό των Blue 
Emperor Tetras.

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 8)

1

333

2

2

2

2

9

Dwarf Gourami 
(Colisa lalia)

1
1

Golden Tuxedo Platy
(Xiphophorus maculatus) 5

Blue Emperor Tetra
(Inpaichthys kerri) 10

Red Mickey Mouse Platy
(Xiphophorus maculatus) 5

1 Ceratophyllum demersum 1
2 Lilaeopsis novae zealandiae 4
3 Echinodorus bolivianus 3

 Φυτά Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Το πορτοκαλί χαλίκι βυθού σε αυτήν την περίπτωση τονίζει χρω-
ματικά το ενυδρείο. Ψάρια με λιγότερο χρώμα όπως τα Dawn 
Tetras από την Παραγουάη, που λαμπυρίζουν από διάφορες 
όψεις, έχουν επιλεγεί για την ενίσχυση των χρωματικών εφέ. Τα 

ψάρια αυτά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όταν διατηρούνται σε κο-
πάδια. Τα Dawn Tetras μπορεί ακόμα και να αναπαραχθούν στο 
ενυδρείο, εφόσον υπάρχει κατάλληλη συντήρηση. 

1

5

3 3

2

sera Biotop Nano Cube 60 (No. 9)

6
4 6

6

6 6

10

Agassiz’s Dwarf Cichlid 
(Apistogramma agassizii)

1
1

Dawn Tetra
(Aphyocharax paraguayensis) 15

Neon Rainbowfi sh
(Melanotaenia praecox)

2
2

1 Rotala indica 1

2 Ρίζα με Spiky moss 1

3 Hemianthus callitrichoides 2
4 Crinum calamistratum 1
5 Cryptocoryne wendtii 1
6 Eleocharis parva 5

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός Ψάρια Αριθμός
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Για υπέροχη, απροβλημάτιστη εικόνα των ψαριών σας. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί κυρίως χωρίς υψηλής ανάπτυξης φυτά. 
Διακοσμητικά υλικά όπως οι ρίζες δημιουργούν οπτική ισορ-
ροπία. Αν η ρίζα φυτευτεί αποκτά πολύ έντονα ζωντανή και 
αναζωογονητική παρου σία. Η παρατήρηση των ψαριών και 

των έντονων χρωμα τισμών τους γίνεται απόλαυση. Τα πορτο-
καλί ζωοτόκα Ρlaties, τα πολύχρωμα Rainbowfi sh, ένα κοπάδι 
έντονα κόκκινων Serpae Tetras και τα Gouramis με τον προ-
σωπικό τους χαρακτήρα θα σας χαρίσουν νέες εμπειρίες ξανά 
και ξανά.

sera Biotop Cube 130 XXL (No. 1)

2

1

3

4

4

4

4444

11

1 Ceratophyllum demersum 1
2 Micranthemum umbrosum 1

3 Ρίζα με 
Anubias barteri “Bonsai” 1

4 Lilaeopsis brasiliensis 7

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός
Agassiz’s Dwarf Cichlid
(Apistogramma agassizii)

2
2

Midget Sucker Catfi sh
(Otocinclus affi nis) 10

Serpae Tetra 
(Hyphessobrycon eques) 15

 Ψάρια Αριθμός
Lake Ajamaru Rainbowfi sh
(Melanotaenia boesemani)

2
2

Blue Gourami
(Trichogaster trichopterus)

1
1

 Ψάρια Αριθμός
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Η σωστή επιλογή των φυτών επιτρέπει την δημιουργία μεγάλου 
βάθους τοπίου με το sera Biotop Cube 130 XXL, που θα σας 
οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις ξανά και ξανά. Κατά την επιλογή 
των ζωντανών βεβαιωθήκαμε ότι υπάρχουν είδη ψαριών και 
γαρίδων που προστίθενται σε κάθε ζώνη νερού (επιφάνεια, με-
σαία στρώματα, βυθός). Το ενυδρείο θα είναι με αυτόν τον τρόπο 
κατοικημένο ομοιόμορφα, και δεν θα υπάρχουν αψιμαχίες μεταξύ 

των ζωντανών. Το στήσιμο αυτού του ενυδρείου θα σας χαρίσει 
ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο κόσμο.

sera Biotop Cube 130 XXL (No. 2)

1

8 8

9
10

10
11

11

4

2
3

5
6

7

11 11 11 11

11

12

Bleeding Heart Tetra (Hyphes-
sobrycon erythrostigma) 15

Silver Molly
(Poecilia sphenops)

1
2

Yellow Tuxedo Helleri
(Xiphophorus helleri)

1
2

 Ψάρια Αριθμός
Red Lyra Molly
(Poecilia sphenops “Lyra 
Red”)

1
2

Amano Shrimp
(Caridina japonica) 15

Butterfl y Cichlid
(Microgeophagus ramirezi) 2

 Ψάρια Αριθμός

1 Ρίζα με 
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

 Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός
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Τα ενυδρεία με χρυσόψαρα έχουν μια ιδιαίτερη λάμψη λόγω 
του μεγέθους των όμορφων και αεικίνητων αυτών κολυμβητών. 
Δυστυ χώς, τα ενυδρεία αυτά έχουν κακή φήμη λόγω ακατάλλη-
λων συνθηκών φύλαξης των χρυσόψαρων στις αποκαλούμε-
νες γυάλες. Το sera Biotop Cube 130 XXL επιτέλους επιτρέπει 
τώρα την διατήρηση αυτών των γρήγορων στην κολύμβηση συν-
τρόφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Τα χρυσόψαρα δια-

μορφώνουν τον προσωπικό τους χαρακτήρα όπως κανένα άλλο 
είδος ψαριών, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με την γοητευτική 
τους προσωπι κότητα. Διαφορετικές εκτρο φές εξασφαλίζουν με-
γάλη ποικιλία πανέμορφων ψαριών. Τα χρυσόψ αρα θεωρούνται 
εύκολα στην διατήρηση κατοικίδια και ανήκουν στα ψάρια του 
κρύου νερού. Κατά συνέπεια δεν απαιτούν θερμαντήρα στο ενυ-
δρείο τους.

sera Biotop Cube 130 XXL (No. 3)

1

7

7

6

2

2

2
3

4 5

4

13

Χρυσόψαρα Fancy που 
παραμένουν μικρά 
(π.χ.Ryukin, Red Cap)

6 1 Ρίζα με 
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

 Ψάρια Αριθμός  Φυτά, Διακόσμηση Αριθμός
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Το sera siporax Professional είναι ένα υψηλά αποτελεσματικό και πλήρως 
βιολογικό υλικό φίλτρων για όλα τα εσωτερικά, εξωτερικά και φίλτρα 
“trickle” των ενυδρείων γλυκού ή θαλασσινού νερού, καθώς και τα φίλ-
τρα των λιμνών.

Η δομή του sera siporax Professional αποτελείται από λειτουργικούς 
ανοικτούς πόρους τριών διαστάσεων. Η δομή αυτή επιτρέπει την δη-
μιουργία πολύ ισχυρών βιολογικών φιλμ που αναπτύσσονται μέσα στους 
πόρους και καλύπτουν τα τοιχώματα αυτών. ΟΙ πόροι έχουν ιδανικό μέ-
γεθος για να διασφαλίζεται η κυκλοφορία και η παροχή νερού στα βα-
κτήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το βιολογικό αυτό φιλμ, στις βα-
θύτερες ζώνες της πορώδους δομής του υλικού, όπου τα επίπεδα του 
οξυγόνου είναι χαμηλότερα, μπορεί να διασπάσει ακόμα και τα νιτρικά 
(άπο-νιτροποίηση).

Στο βιολογικό αυτό φιλμ του sera siporax Professional, δεν αναπτύσ-
σονται μόνο τα βακτήρια που συντελούν στην νιτροποίση και άπο-νιτρο-
ποίηση, αλά και αυτά που διασπούν τις οργανικές ύλες. Κατά συνέπεια, τα 
βακτήρια που πεθαίνουν, δεν μπλοκάρουν τους πόρους αλλά διασπώνται 
βιολογικά. Το βιολογικό αυτό φιλμ επεκτείνεται και συρρικνώνεται ανάλογα 
με την μόλυνση του νερού, και έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις 
εκάστοτε απαιτήσεις. Το sera siporax Professional κατά συνέπεια απο-
τελεί το μόνο αυτό-καθαριζόμενο με βιολογικό τρόπο υλικό φίλτρου.

Λόγω της ειδικής δομής των πόρων, το sera siporax Professional δη-
μιουργεί την δική του ιδανική ροή νερού. Αυτό επιτρέπει την χρήση 
του σε φίλτρα χαμηλής ροής, υψηλής ροής, και φίλτρα “trickle”.

sera fi lter biostart 
Το sera filter biostart επι-
τα χύνει άμεσα την βιολογική 
απόδοση του φίλτρου. Λάσπη 
και δυσάρεστες οσμές εξαφα-
νίζονται. Τα ένζυμα σπάνε τις 
οργανικές ύλες (υπολείμματα 
τροφής, ακαθαρσίες ψαριών) 
σε μικρότερα μέρη. Στην συ-
νέ χεια αυτά διασπώνται από 
τους ιδιαίτερα δραστήριους μι-
κροοργανισμούς του φίλτρου.

sera siporax mini
Professional 
130g, 270g

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

sera siporax – Για κρυστάλλινα καθαρό νερό 
ενυδρείων γλυκού ή θαλασσινού νερού καθώς και 
για φίλτρα λιμνών

Δομή πόρων στην επιφάνεια Δομή πόρων στο εσωτερικό Εσωτερική επιφάνεια με φιλμ 
αποικιών από βακτήρια

Τρισδιάστατη δομή των 
τούνελ

sera siporax 

NO-
        3

NO-
        2

NH+

        4NH
        

3
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Άριστη ποιότητα νερού με την 
sera
Είναι ουσιαστική για τα ψάρια η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 
συσ τήματος φιλτραρίσματος που διατηρεί το νερό του ενυδρείου 
καθαρό και σε ισορροπία. Τα βελτιωτικά του νερού δημιουργούν 
παραμέτρους νερού στο ενυδρείο κατάλληλες για τα ψάρια, και 
ένα ισχυρό προúόν προστασίας αφαιρεί το χλώριο, τα νιτρώδη 
και την αμμωνία.

sera toxivec: Λιγότερες αλλαγές νερού
Το sera toxivec, εξουδετερώνει άμεσα χλώριο, χλωραμίνες, αμ-
μώνιο, αμμωνία, νιτρώδη και προλαμβάνει τον σχηματισμό των νι-
τρικών. Διασπά τα υπολείμματα των θεραπειών μετά από ασθέ-
νεια. Το sera toxivec με την πρωτοποριακή σύσταση QuickClean 
Formula κατά συνέπεια αφαιρεί όλους τους επικίνδυνους ρύπους 
από το νερό του ενυδρείου.

Πλεονεκτήματα:
• Άμεση προστασία νέο-εισερχόμενων ψαριών
• Λιγότερη ανάπτυξη άλγης
• Λιγότερες αλλαγές νερού

sera aquatan: Φιλικό προς τα ψάρια, κρυστάλλινα καθαρό 
νερό σε ενυδρεία γλυκού ή θαλασσινού νερού
Το sera aquatan με την νέα sera Bio-Ρrotect Formula βελτιώνει 
άμεσα το νερό βρύσης σε φιλικό νερό για τα ψάρια ενυδρείων γλυ-
κού ή θαλασσινού νερού. Τα ψάρια αισθάνονται εμφανώς καλύ-
τερα σε ένα υγιές, καθαρό νερό σύμφωνα με τις φυσικές απαιτή-
σεις τους. Η συντήρηση του ενυδρείου συνεπώς απαιτεί λιγότερη 
προσπάθεια και το χόμπι γίνεται απολαυστικότερο. 

Πλεονεκτήματα:
•  Απροβλημάτιστη μεταφορά ψαριpν χάρη στην “pH neutral sera 

Formula”, χωρίς επίδραση στο pH
• Υπέροχα χρώματα και ζωντάνια λόγω του ιωδίου
•  Προστασία της βλεννογόνου και των βραγχίων με χρήση 

κολ λοειδών
•  Ενεργοποίηση ενζύμων από το μαγνήσιο για 

υγιή ανάπτυξη των ψαριών
•  Περιορισμός του στρες και υποστήριξη του 

νευρικού συστήματος με βιταμίνη B
•  Χωρίς επίδραση στην τιμή του pH, ακόμα και 

σε περίπτωση υπερδοσολογίας 
• Άμεση δέσμευση βαρέων μετάλλων
•  Άμεση εξουδετέρωση του βλαβερού για τα 

ψάρια χλωρίου

sera bio nitrivec: Βιολογικά υγιές νερό 
ενυδρείων
sera bio nitrivec, ένα προïόν βιοτεχνολογίας 
της sera, που διασπά το αμμώνιο και τα νι-
τρώδη μέσω των βακτηρίων καθαρισμού που 
περιέχει. Η ηφαιστειακή λάβα που περιλαμβά-
νεται αφαιρεί ρύπους, δεσμεύει αποτελεσμα-
τικά την θολούρα και παρέχει επιφάνεια για 
την αποίκηση των βακτηρίων καθαρισμού. 
Ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο έχουν εναποτε-
θεί στην ηφαιστειακή λάβα – απαραίτητα με-
ταλλικά στοιχεία που καταναλώνονται διαρ-
κώς μέσα στο ενυδρείο. Για υγιές, καθαρό και 
βιολογικά ενεργό νερό.

sera toxivec 
Ανταγωνιστής 1 
Ανταγωνιστής 2

Μηδενικό χλώριο 
με sera toxivec
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Άμεση δέσμευση Αμμωνίου 
με sera toxivec

Χρόνος (λεπτά)
0

0

1

2

3

40 80 120 160 200

Ουδετερότητα pH σε KH 0
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Εξουδετέρωση χαλκού

Μετά από 5 λεπτά
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sera aquatan 
Ανταγωνιστής 1 
Ανταγωνιστής 2

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

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

sera aquatan
50ml, 100ml, 250ml, 
500ml, 2.500ml, 5.000ml
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Το κατάστημά σας

Βουτήξτε σε ένα εξωτικό υποβρύχιο κόσμο. Ζήστε αυτή την 
μικρή εμπειρία σπίτι σας και ξεχάστε την καθημερινή ρουτίνα.
Η sera το έκανε όσο πιο απλό γίνεται για εσάς. Με τον κα-

τάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες συμβουλές, γίνεται 
παιχνίδι! Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο εύκολη η διατήρηση 
ενός ενυδρείου.

Τα ενυδρεία θα πρέπει να είναι λειτουργικά εξ 
αρχής!

Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές μας, και πραγμα-
τικά έχουμε δουλέψει σκληρά και επενδύσει σε αυτήν. 
Και όχι μόνο για τα ενυδρεία cube- είτε αυτά έχουν φωτι-

στικά τεχνολογίας LED είτε λαμπτήρων φθορισμού. 

Τα Nano Cube ενυδρεία μας είναι “μεγαλύτερα”, καθώς υπερ-
καλύπτουν τις ελάχιστες θεσμοθετημένες από το Γερμανικό 
Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας Καταναλωτή 
απαιτήσεις για την προστασία των ζωντανών οργανισμών.

Είτε πρόκειται για 60 λίτρα είτε για 130 λίτρα τα sera Cubes 
προσφέρουν αρκετό χώρο για την δημιουργία αληθινών μι-
κρών βιοτόπων. Μαζί με τον εκτροφέα και εισαγωγέα ψαριών 
Peter Merz από το Heinsberg της Γερμανίας, το τμήμα έρευ-
νας και ανάπτυξης της sera έχει δημιουργήσει 12 διαφορετι-
κούς βιότοπους. Οι προτεινόμενοι ζωντανοί οργανισμοί επιλέ-
χθηκαν με βάση το μέγεθος του ενυδρείου. Καταστάσεις στρες 
είναι δύσκολο να δημιουργηθούν εφόσον υπάρχει συμβατό-
τητα μεταξύ των ψαριών! Τα είδη και ο αριθμός ψαριών και 
φυτών βρίσκονται σε ισορροπία. Αυτό ενισχύει περαιτέρω την 
σταθεροποίηση των συνθηκών του ενυδρείου. 

Εύκολη και απολαυστική διατήρηση 
ψαριών! 
Βιοτοπικά ενυδρεία από την sera. 

Χαλαρώστε με τα  
Βιοτοπικά ενυδρεία 7! Ο κόσμος των ενυδρείων 

με τα sera Biotop Cubes

Ονειρεμένα

42
/1

1G
R

7 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany www.sera.de

Aquarienbroschüre GR.indd   16 05.11.2012   08:42:40


