O mundo dos aquários
com os sera Biotop Cubes
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 1)
A parede posterior artiﬁcial lindamente decorada representa
um imenso benefício para os aquários pequenos. Quando os
elementos decorativos da parede posterior (neste caso as
raízes) se repetem noutros pontos, o aquário parece um fragmento extraído diretamente da natureza. A decoração com

Peixes
Rásbora espei
Trigonostigma espei
Xiphophorus variatus

plantas de pouco crescimento oferece aos peixes muito
espaço para nadar e concede uma visão única do comportamento dos peixes rásbora espei. Neste aquário pode-se
admirar especialmente as cores exuberantes dos platis variados.

Quantidade

Plantas, decoração

Quantidade

15

Pedra com
1
Taxiphyllum sp.

3

10

2 Rorippa aquatica

2

3

Aponogeton
longiplumulosus

1

4

Echinodorus horemanii
“vermelho”

1

2

2

1

3
4

1
1

2
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 2)
Quer um jardim em miniatura no seu aquário? Porque não?
Pode-se formar um pequeno caminho no aquário, simplesmente criando delimitações com pedras ou utilizando substratos diferentes. Pode-se usar uma raiz como árvore e plantas de folhas pequenas para criar uma vegetação densa e

Peixes

Quantidade

Foguinho
(Hyphessobrycon amandae)

10

Corydoras panda

6

Guppy endler
(Poecilia wingei)

15

atraente. Deste modo oferece-se aos peixes uma mistura de
refúgios e superfícies livres para poder observar perfeitamente
bem os comportamentos naturais dos peixes. Este pequeno
jardim subaquático nunca deixará de o surpreender.

Plantas
Quantidade
1 Microsorium pteropus
1
2 Alternanthera reineckii

1

3 Cryptocoryne nevillii

1

4 Bacopa caroliniana

1

5 Lilaeopsis novae zealandiae

3

Cryptocoryne sp.
“Green Gecko”

1

Echinodorus x
7
“Outubro vermelho”

1

8 Rotala indica

1

6

1

3

8

2
4
5

5
5

6

7

3
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 3)
Por causa dos seus habitantes mais famosos, ou seja, dois
pares de lamprologus, este aquário é inspirado no ambiente do
Lago Tanganica, em África. Aqueles que desejam observar o
comportamento peculiar dos lamprologus deveriam colocar
algumas conchas de caracol vazias no aquário. As conchas

Peixes

Quantidade

Lamprologus ocellatus “gold”
(Neolamprologus ocellatus)

2
2

Plati variado “high ﬁn”
(Xiphophorus maculatus)

5

Molinésia latipina
(Poecilia latipinna)

10

apropriadas são ocupadas imediatamente pelos peixes e, com
um pouco de sorte, pode-se observar os ﬁlhotes dos peixes.
Com as suas cores alegres, os platis e os mollis dão uma
tonalidade colorida ao aquário e convivem paciﬁcamente com
os lamprologus.

Plantas, decoração
1 Bolbitis heudelotii
2

Quantidade
1

Pedra com
Anubias barteri var. nana

2

Pedra com
3
Taxiphyllum spec.

1

4 Cryptocoryne wendtii

5

2

2

1
3
4

4

4

4

4

4
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 4)
Os aquários com muitas plantas, também chamados “aquários
holandeses”, são ideais para as pessoas que tenham talento
para jardinagem. Obtém-se contrastes combinando cores e
formas de folhas diferentes. Selecionando peixes tranquilos e

Peixes

Quantidade

Tetra sangue
(Hyphessobrycon eques)

10

Peixe arco-íris neón anão
(Melanotaenia praecox)

6

Limpa-vidros
(Otocinclus afﬁnis)
Gourami anão
(Colisa lalia)

sociáveis, neste caso como os peixes do tipo tetra sangue,
arco-íris e gourami anão, aumenta-se o grau de serenidade
transmitido por este aquário.

Plantas
Quantidade
1 Microsorium pteropus
1
2

5
1
1

Ludwigia spec.
“vinho tinto”

1

3 Hygrophila difformis

1

4 Cryptocoryne lucens

1

5 Lobelia cardinalis

1

Nymphaea lotus
6
“vermelha”

1

7 Lilaeopsis novae zealandiae

4

7

7
6

7

3

2

1

7

4
5

5
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 5)
Um aquário bem estruturado como este oferece um habitat
adequado a cada ser vivo. Enquanto os guppies permanecem
principalmente na zona superior do aquário, visto que eles
necessitam de bastante espaço para nadar, os peixes tetra
cobre preferem a vegetação nos cantos do aquário para pode-

Peixes

Quantidade

rem refugiar-se quando assim o desejarem. Pode-se observar
os coridoras anões manchados principalmente nas zonas
repletas de substrato quando eles saem em busca de comida,
como aqui, sobre a superfície da pedra de ardósia. Todas as
espécies deste aquário preferem água rica em oxigénio.

Plantas, decoração
1 Bacopa caroliniana

Quantidade
1

Lebiste (guppy)
(Poecilia reticulata)

10

Coridora anão manchado
(Corydoras habrosus)

5

3

Tetra cobre
(Hasemania nana)

10

4 Hemianthus callitrichoides

2 Echinodorus latifolius

3

Raiz com
Vesicularia dubyana

1

1

2
2

2

4
4

3

5

4

4

4

6
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 6)
Graças à sua vontade de nadar e às suas cores alegres, os
guppies fazem parte dos peixes ornamentais mais populares.
Por serem vivíparos e, portanto, terem a característica especial
de dar à luz ﬁlhotes já vivos, fazem com que este aquário se torne

Peixes

Quantidade

Peixe arco-íris das Celebes
(Telmatherina ladigesi)

10

Camarão (Caridina japonica)

5

Lebiste (guppy azul néon)
(Poecilia reticulata)

5

Lebiste (guppy chama metálica)
(Poecilia reticulata)

5

emocionante também para os miúdos. Os camarões (Caridina
japonica) que os acompanham aproveitam os restos de alimentos existentes e, além disso, livram os peixes das algas indesejadas.

Plantas
1 Lobelia cardinalis
2

Quantidade
2

Cabomba spec.
“verde prata”

2

2

2

3 Lilaeopsis novae zealandiae

2

4 Cryptocoryne lucens

2

5 Eleocharis parva

2

1
3

3
1

4

5

5

4

7

Aquarienbroschüre P.indd 7

05.11.2012 11:23:42

sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 7)
A parede posterior artiﬁcial decorada de forma atraente também
representa um imenso benefício para este pequeno aquário.
Os elementos de decoração desta parede, como pedras e
raízes, repetem-se noutros pontos do aquário. E sendo assim,
o aquário parece um fragmento retirado diretamente da natureza. Neste aquário convivem os gourami anões de ramirezi
sul-americanos com os killis africanos. Mesmo que provenham
Peixes

Quantidade

Gourami anão de Ramirezi
sul-americano
(Microgeophagus ramirezi)

2

Cabo lopes/killi
(Aphyosemion australe)

6

de regiões diferentes, eles têm as mesmas necessidades no
que se refere ao seu habitat: ambas espécies gostam de aquários com pedras, raízes e plantas para poderem refugiar-se e
necessitam de espaço para nadar. Para estas duas espécies,
a água deveria ser bem mais macia (dureza total abaixo de
10°dH).
Plantas, decoração
1 Vallisneria spiralis
2

Quantidade
2

Raiz com
Vesicularia dubyana

1

2

1

3 Pedra com Riccia ﬂuitans

1

4 Echinodorus ozelot

1

5 Cryptocoryne parva

5

5
5

5
4

1

3

5

5

8
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 8)
A decoração nivelada concede a este aquário uma profundidade impressionante de maneira bem simples. Por este
motivo, deve-se posicionar as plantas de tal forma que as
espécies que não cresçam muito ﬁquem no primeiro nível e
que as espécies de plantas altas ﬁquem no fundo. Pode-se
aperfeiçoar esta vegetação complementando-a com pedras ou
Peixes
Gourami anão
(Colisa lalia)

Quantidade
1
1

Plati tuxedo dourado
(Xiphophorus maculatus)

5

Tetra real azul
(Inpaichthys kerri)

10

Plati vermelho
Mickey Mouse
(Xiphophorus maculatus)

5

raízes. Especialmente nos aquários com plantas totalmente
verdes, os peixes de cores intensas, como por exemplo os platis, formam um lindo contraste. O substrato escuro e a parede
posterior preta ressaltam de forma ideal a cor azul reluzente do
tetra real azul.

Plantas
Quantidade
1 Ceratophyllum demersum
1
2 Lilaeopsis novae zealandiae

4

3 Echinodorus bolivianus

3

2
1

2

2

3

3

2

3

9
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sera Biotop Nano Cube 60 (n.° 9)
Neste aquário, destaca-se o substrato laranja. Para ressaltar
esta cor, selecionou-se peixes de cores que não sejam tão
vivas, como o tetra sol, proveniente do Paraguai que, ao ser
observado de perto, brilha com as suas facetas múltiplas. O

Peixes

Quantidade

efeito visual deste peixe torna-se especialmente impressionante quando há um cardume. Com os cuidados adequados,
os tetras sol podem até se reproduzir no aquário.

Plantas, decoração

Quantidade

1
1

1 Rotala indica

1

2 Raiz com Taxiphyllum sp.

1

Tetra sol
(Aphyocharax paraguayensis)

15

3 Hemianthus callitrichoides

2

Peixe arco-íris neón anão
(Melanotaenia praecox)

2
2

4 Crinum calamistratum

1

5 Cryptocoryne wendtii

1

6 Eleocharis parva

5

Ciclídeo anão Agassiz
(Apistogramma agassizii)

6

1

4
6

3

6

2
5
3

6

6

10
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sera Biotop Cube 130 XXL (n.° 1)
Tenha uma vista fantástica dos seus peixes, porém, para isto,
terá que abrir mão completamente das plantas altas. Pode
compensar as plantas baixas com elementos estruturais como
uma bela raiz. Essa raiz, se coberta com plantas, parecerá
cheia de vida e contribuirá para amenizar a paisagem. Agora

Peixes
Ciclídeo anão Agassiz
(Apistogramma agassizii)
Limpa-vidros
(Otocinclus afﬁnis)
Tetra sangue
(Hyphessobrycon eques)

Quantidade

Peixes

Quantidade
2
2

2
2

Peixe arco-íris de Boeseman
(Melanotaenia boesemani)

10

Gourami azul
(Trichogaster trichopterus)

15

1
1

observar os peixes com as suas cores variadas é um prazer
só. Com os platis vivíparos cor-de-laranja, os peixes arco-íris
altamente coloridos, um cardume de tetras sangue de cor
vermelha brilhante e os gouramis com o seu carácter próprio e
especial, sempre desfrutará de novas experiências.

Plantas, decoração
Quantidade
1 Ceratophyllum demersum
1
2 Micranthemum umbrosum

1

Raiz com
3
Anubias barteri “bonsái”

1

4 Lilaeopsis brasiliensis

7

4

1

4
2

4

4

3

4

4

4

11
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sera Biotop Cube 130 XXL (n.° 2)
Com o sera Biotop Cube 130 XXL e a vegetação adequada
pode-se obter uma sensação de profundidade inacreditável
que lhe permite sempre fazer novas descobertas. Na seleção
dos peixes procurou-se obter uma espécie de peixe ou de
camarão para cada nível do aquário (superfície, centro, fundo).
Sendo assim, o aquário apresenta uma população homogénea
e não há conﬂitos entre os animais. Com esta composição
Peixes

Quantidade

Rosáceo
15
(Hyphessobrycon erythrostigma)
Molinésia prateada
(Poecilia sphenops)

1
2

Cauda-de-espada
(Xiphophorus helleri)

1
2

Peixes

Quantidade

Molinésia cauda de lira
vermelha
(Poecilia sphenops “lyra red”)

1
2

Camarão (Caridina japonica)

15

Gourami anão de Ramirezi
sul-americano
(Microgeophagus ramirezi)

2

de aquário, obterá um mundo subaquático impressionante e
fascinante.
Plantas, decoração

Quantidade

Raiz com
1
Microsorium pteropus

1

2 Heteranthera zosterifolia

1

3 Limnophila aquatica

1

4 Echinodorus x “Red Devil”

1

Echinodorus x
5
“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

2

1
4

5

6

9

7
8

8
11

3

11

10

11
11 11

10

12
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sera Biotop Cube 130 XXL (n.° 3)
Com os seus peixes vermelhos atraentes, grandes e ativos,
os aquários de peixes vermelhos têm um encanto especial.
Infelizmente, estes aquários ﬁcaram com má fama devido à
falta de cuidados adequados dos peixes mantidos nos típicos
potes de vidro. O sera Biotop Cube 130 XXL ﬁnalmente oferece
condições adequadas para criar peixes desta espécie que é
muito ﬁel e interessante. Os peixes vermelhos desenvolvem a
Peixes

Quantidade

Formas híbridas de peixes
vermelhos de tamanho pequeno (p. ex. Ryukin, oranda
capuchinho vermelho)

6

sua personalidade própria e conquistam as pessoas com o seu
encanto como nenhuma outra espécie. As formas híbridas
diversas oferecem uma grande variedade de peixes altamente
atraentes. Os peixes vermelhos são considerados animais de
estimação muito fáceis de se cuidar e fazem parte das espécies
de peixes de água fria e, por isso, não necessitam de aquecedor no aquário.
Plantas, decoração
Raiz com
1
Vesicularia dubyana

Quantidade

2 Lilaeopsis brasiliensis

3

3 Rotala indica

1

4 Sagittaria pusilla

2

5 Nymphaea lotus

1

6 Cryptocoryne nevillii

1

7 Alternanthera reineckii

2

1

7

1

2

7
6

2
2

3
4

5
4
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sera siporax – para uma água cristalina
em aquários de água doce e salgada e
no filtro de lago
sera siporax Professional é o material ﬁltrante completamente biológico e altamente eﬁcaz, para todos os ﬁltros interiores, exteriores
e sistemas gota a gota em aquários de água doce e salgada e para
ﬁltros de lago.
A estrutura de sera siporax Professional é de poros abertos, a três
dimensões e funcional. Esta estrutura possibilita a formação de bioﬁlmes de alto rendimento, que crescem nos poros, cobrindo as paredes. Os poros têm o tamanho ideal para garantir a circulação da
água e a alimentação das bactérias de modo duradouro. No fundo
da estrutura de poros, onde o teor de oxigénio diminui, o bioﬁlme
também decompõe nitrato (desnitriﬁcação).

sera siporax mini
Professional
130 g, 270 g

No bioﬁlme de sera siporax Professional, para além de bactérias
nitriﬁcantes e desnitriﬁcantes, também se desenvolvem bactérias que
decompõem substância orgânica. Desta forma, as bactérias mortas
não obturam os poros, sendo decompostas biologicamente. O bioﬁlme cresce e diminui com a poluição da água, adaptando-se assim às
necessidades. Por isso, sera siporax Professional é o único material
ﬁltrante com capacidade de autolimpeza biológica.
sera siporax
Professional
500 ml, 1.000 ml,
10 litros, 50 litros

Devido à especial estrutura de poros, sera siporax Professional desenvolve uma própria corrente de água que é ideal. Por esse motivo,
pode ser utilizado em ﬁltros rápidos, lentos e sistemas gota a gota.

NO3-

Estrutura de poros na superfície

Estrutura de poros no interior

Superfície interior colonizada por
películas de bactérias

Estrutura de túneis a três
dimensões

NH+4
NH 3

NO2-

sera filter biostart
sera ﬁlter biostart acelera
imediatamente a capacidade
biológica de ﬁltragem. Elimina
o lodo e os odores desagradáveis. As enzimas decompõem
o material orgânico (restos
de comida, excrementos dos
peixes) em partículas mais pequenas. Seguidamente, estas
partículas são decompostas
pelos micro-organismos altamente ativos no ﬁltro.
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A melhor qualidade da água
com sera

Vantagens:
• Proteção dos peixes que são introduzidos imediatamente no
aquário
• Redução da proliferação de algas
• Menos mudanças de água

Teor de cloro (mg/l)

sera toxivec: Menos mudanças de água
sera toxivec elimina imediatamente o cloro, cloraminas, amónio, amónia e nitrito e evita a formação de nitrato. Os restos de
medicamentos são decompostos. Deste modo, sera toxivec,
com a inovadora fórmula QuickClean, elimina todas as substâncias perigosas da água do aquário.

Nada de cloro
com sera toxivec
6

4

2

0

Vantagens:
• Transporte dos peixes sem problemas, através da fórmula
de sera que não afeta o pH
• Cores esplêndidas e vitalidade, graças ao iodo
• Proteção da membrana mucosa e das guelras, graças aos
colóides de proteção dérmica
• Ativação das enzimas com magnésio, para
um crescimento saudável dos peixes
• Redução de stress e apoio do sistema nervoso
com vitamina B
• Não modiﬁca o pH, mesmo no caso de
sobredosagem
• Aglutinação imediata dos metais pesados
• Eliminação imediata do cloro agressivo
sera bio nitrivec: Água do aquário
biologicamente saudável
O sera bio nitrivec, um produto da biotecnologia de sera, decompõe amónio e nitrito, graças às bactérias depuradoras nele
contidas. O mineral vulcânico contido elimina os poluentes, aglutina as turvações
de modo eﬁcaz e proporciona área de ﬁxação para as bactérias depuradoras. No mineral vulcânico estão armazenados cálcio,
potássio e magnésio – minerais indispensáveis, que são consumidos constantemente no aquário. Para uma água saudável, clara e biologicamente ativa.

40

80

120

Tempo (min.)

160

200

3

2
1

0

sera aquatan: Água cristalina, adequada para os
peixes, no aquário de água doce e salgada
sera aquatan com a nova fórmula sera Bio-Protect acondiciona imediatamente a água da torneira, de modo a transformá-la
numa água doce ou salgada que corresponde às necessidades dos peixes. Os peixes sentem-se visivelmente melhor numa
água natural, saudável e clara. A manutenção do aquário requer
menos esforços e proporciona prazer.

0

Aglutinação rápida do amónio
com sera toxivec

Amónio (mg/l)

Para os peixes é essencial que um sistema de ﬁltragem eﬁcaz
mantenha a água do aquário limpa e em equilíbrio. O acondicionador de água mantém os valores da água do aquário nos
níveis adequados para os peixes. Uma proteção eﬁcaz elimina
o cloro, o nitrito e a amónia.

0

40

80

120

Tempo (min.)

160

200

sera toxivec
Concorrência 1
Concorrência 2

sera toxivec
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

Neutralidade do valor de pH, com KH 0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6

0

1x

2x

5x

Eliminação do cobre
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

após 5 minutos
sera aquatan
Concorrência 1
Concorrência 2

sera bio nitrivec
50 ml, 100 ml, 250 ml,
500 ml, 2.500 ml, 5.000 ml
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Relaxar com os

aquários biótopo da 7!
Refugie-se num mundo subaquático exótico! Leve uma
pequena aventura para casa e esqueça o dia a dia!
A sera oferece-lhe todas as facilidades, já que com a
técnica adequada e sugestões práticas é tudo muito
simples: nunca foi tão fácil cuidar de um aquário!
Os aquários devem funcionar desde o início!
É um dos nossos lemas e nós trabalhámos de
forma intensa neste conceito. Não só nos nossos
aquários Cube – seja com a mais recente tecnologia de iluminação LED ou com tubos ﬂuorescentes!
O nosso aquário Nano Cube é “maior”, dado que até
vai mais além das normas previstas pelo Ministério Alemão de Alimentação, Agricultura e Defesa do Consumidor num parecer sobre a proteção dos animais.
Sejam de 60 ou de 130 litros: os sera Cubes proporcionam espaço para verdadeiros biótopos pequenos.
Junto com o grossista e criador de peixes ornamentais
Peter Merz, de Heinsberg (Alemanha), a sera desenvolveu 12 diferentes biótopos. Os animais propostos foram
selecionados de acordo com o tamanho do aquário: Não
se origina stress, tendo em conta que nem todas as
espécies no aquário se dão bem entre si. A quantidade
e composição das espécies de peixes e plantas são
equilibradas. Isso promove o equilíbrio natural e umas
condições constantes no aquário.

Os aquários fáceis de cuidar proporcionam alegria!
Aquários biótopo da sera.
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