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ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ЗАПУСКУ АКВАРІУМА?

КОМПАНІЯ «СУЗИР'Я» ЕКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЯЄ 
НАСТУПНІ АКВАРІУМНІ БРЕНДИ: 

обогрівач

фільтр грунт

декор

аксесуари

компресор

освітлення

Hagen — компанія заснована у 1955 р., 
в основі філософії лежить один простий 
і незмінний факт: домашні тварини — 
це серце бізнесу, вони і є причиною 
того, що ми ведемо справу. Бренд ком-
панії Fluval визнано брендом 2019 року 
в категорії «Товари для акваріумістики» 
він отримав нагороду «Brand of the Year 
Award». Визначними рисами брен-
ду є технологічність та вишуканість. 
Преміум сегмент.

AquaEl — уже більше 35 років бренд 
пропонує повний асортимент про-
дукції для запуску та обслуговування 
акваріумів і декоративних садових 
ставків для будь-якого користувача — 
від початківця до професіонала. Кожні 
15 секунд десь у світі купується обі-
грівач , а кожні 20 секунд — акваріум-
ний фільтр AquaEl. 

Juwel — протягом 50 років JUWEL 
Aquarium задає стандарти дизайну 
та технології. Сьогодні JUWEL Aquarium 
уособлює високоякісні системні ак-
варіуми, сучасні виробничі технології 
і найвищі стандарти якості. Досвід-
чена команда неухильно і з великим 
ентузіазмом працює над тим, щоб 
створити для Ваших рибок приємну 
домашню обстановку. 

Природа — український виробник 
товарів для домашніх тварин. 20 років 
успішної роботи засновані на стабіль-
ній якості при постійному розширенні 
асортименту, що виробляється в Хар-
кові на власних потужностях компанії.

Tetra — заснована в 1955 році в 
німецькому місті Мелле. Прорив 
компанії забезпечив її творець доктор 
Ульріх Бенш, який розробив інновацій-
ну формулу першого сухого корму для 
акваріумних риб — TetraMin. Своїм 
відкриттям він і його компанія внесли 
істотний внесок у становлення і розви-
ток акваріумістики усього світу.

KWAquatic — компанія була створена 
в 1983 році і сьогодні вона стала од-
ним з провідних виробників акваріум-
них аксесуарів як для любителів, 
так і для професійних акваріумістів. 
На продукцію KWAquatic розповсюд-
жується гарантія 1 рік.

KWaquatic



ГАРНИЙ АКВАРІУМ ЗРОБИТЬ ЗАТИШНИМ БУДЬ-ЯКИЙ ПРОСТІР  
ТА СТАНЕ СТИЛЬНИМ АКЦЕНТОМ В ІНТЕР’ЄРІ. 
МОЖНА ПІДІБРАТИ ГОТОВИЙ АКВАРІУМНИЙ КОМПЛЕКТ, 
АБО ОБЛАДНАТИ АКВАРІУМ САМОСТІЙНО 

Tetra Cascade Globe – акваріум цікавої форми з каскадним фільтром 
і світлодіодним освітленням.

Особливості:

• Проста установка та обслуговування
• Функція водоспаду створить розслаблюючу атмосферу
• Сучасний дизайн
• Легкий догляд: необхідно лише замінювати картридж фільтра кожні 4 тижні
• 8 світлодіодних лампочок в кришці забезпечують яскраве освітлення

Акваріум Cascade Globe 6,8 л білий для півника та золотої рибки – Артикул: 238909

Акваріум Cascade Globe 6,8 л чорний для півника та золотої рибки – Артикул: 211827

Абсолютно нова серія наноакваріумів для півників MARINA BETTA EZ CARE позбавить Вас 
складнощів і стресу від щотижневої заміни води. Головна відмінність нових моделей ак-
варіумів — це наявність знімного контейнера в задній частині, в який потрапляють відхо-
ди при доливанні води. Спеціальний поплавок, що знаходиться в контейнері, допоможе 
визначити, коли брудну воду час зливати. Завдяки цьому, інтервал між повними замінами 
води в акваріумі збільшується в кілька разів, позбавляючи Вашу рибку від стресу. 

Усі акваріуми комплектуються двостороннім фоном і гарним великим декоративним 
камінням. Нові акваріуми покликані прикрасити Ваш інтер'єр та повсякденне оточення 
будь-то офіс, кабінет або вітальня. Гарний маленький акваріум з яскравою рибкою стане 
чудовим подарунком як дитині, так і дорослому, а також ідеальним варіантом першої 
живої істоти в оселі.

• Акваріум з прозорого пластику 
• Відведення брудної води в спеціальний контейнер
• Обсяг 2.5 літри
• Двосторонній задній фон
• Декоративна галька
• Стакан для підміни води
• Кольори: чорний, білий, блакитний
• Розміри: 15.8 см x 15.8 см x 15.8 см
Акваріум для півника  Betta Kit EZ Care 2.5L білий — Артикул: 13357

Акваріум для півника  Betta Kit EZ Care 2.5L блакитний — Артикул: 13359

Акваріум для півника Betta Kit EZ Care 2.5L чорний — Артикул: 13358

Акваріум Aquael чарка 10 л — оригінальна акваріумна ємність у формі декоративного 
кубка, виготовлена з товстого, міцного скла. Акваріум призначений для створення 
композицій типу «вабі-куша», а також для розведення орхідей, інших водних рослин 
і безхребетних, таких як равлики та акваріумні креветки. Із легкістю стане оригінальною 
прикрасою будь-якого сучасного житлового інтер'єру або робочого місця.

Акваріум Aquael Aqua Decoris Cube куб, 7 л — елегантний наноакваріум ручної роботи 
з гнутого скла, безшовний. Він ідеально підходить для розведення невеликих акваріум-
них рослин, бійцівських рибок, равликів і мініатюрних креветок.

Акваріум чарка 10L – Артикул: 200242

Акваріум куб 20x20x20, 7 л – Артикул: 113500



АКВАРІУМИ ТА ГОТОВІ АКВАРІУМНІ КОМПЛЕКТИ

Акваріумний комплект «Неон» — це прекрасна оселя для ваших рибок. Ви 
можете вибирати модель бажаного обсягу з прямим або овальним перед-
нім склом. Кришка в комплекті ідеально підходить під розміри акваріума, 
в неї вбудований світильник, є також віконечко, через яке зручно сипати 
корм. У комплект входить яскравий фон, що додає інтер'єру акваріума осо-
бливий колорит. ТМ «Природа» використовує для виготовлення акваріум-
ного комплекту найякісніші матеріали — спеціальне скло завтовшки 4-5 мм, 
міцний клей на силіконовій основі, створений спеціально для акваріумів. 
Кришка виготовлена з міцного первинного поліпропілену, має чудовий ви-
гляд, пластик не має запаху і при обережному використанні може служити 
роками.

Комплект «НЕОН» 32л Овал — Артикул: PR740588

Комплект «НЕОН» 34л Прямокутний — Артикул: PR740589

Комплект «НЕОН» 62л Овал — Артикул: PR740593

Комплект «НЕОН» 72л Прямокутний — Артикул: PR740594

Акваріумний комплект «Скалярія» відмінно підходить для акваріумістів- 
початківців і тих, хто не має можливості довго підбирати потрібне 
обладнання — тут є все найнеобхідніше. 

У комплект входить акваріум — з прямим або овальним переднім склом; 
кришка зі світильником і віконцем для годування риб; яскравий фон, що 
кріпиться на заднє скло; обігрівач, що відповідає обсягу акваріума; фільтр; 
ізолон для зручності установки акваріума на спеціальній тумбі або інших 
меблях.

Комплект СКАЛЯРІЯ 32л Овал — Артикул: PR740595

Комплект СКАЛЯРІЯ 34л Прямокутний — Артикул: PR740596

Комплект СКАЛЯРІЯ 62л Овал — Артикул: PR740599

Вага 100-літрового акваріума шириною 80 см з технікою, водою, ґрунтом 
і рибками становить близько 160 кг, отже звичайна тумба не витримає 
навантаження. Конструкція акваріумної підставки враховує розподіл ваги 
акваріума. Для стійкості всієї системи і рівномірного розподілу навантажен-
ня на перекриття, вона має надійну основу, яка попереджає прогин стіль-
ниці. Поверхня тумби ідеально рівна, що виключає надмірне навантаження 
в окремій точці, тобто скло акваріума не трісне. Кожна тумба укомплектова-
на полицею, на якій можна розмістити додаткове обладнання і необхідний 
для догляду за акваріумом інвентар, корм. Матеріал: ДСП з ламінуванням. 
Фурнітура австрійської компанії Blum. Тумба може слугувати стильним еле-
ментом інтер’єру.

 Підставка ПП 80х35Д кл. — Артикул: PR740901

 Підставка ПО 120х40Д кл. — Артикул: PR740850

 Підставка ПП 120х40Д кл. — Артикул: PR740854

 Підставка ПО 80х35Д кл. — Артикул: PR740895



АКВАРІУМИ ТА ГОТОВІ АКВАРІУМНІ КОМПЛЕКТИ

Готовий комплект Primo – це перші кроки в акваріумістиці на найвищому технічному 
рівні. Кришка Primo 60 LED укомплектована особливою енергозберігаючою лампою 
NovoLux 60 LED на 8 Вт. Для того щоб відповідати Вашим індивідуальним вимогам, в 
кришці можна розмістити до трьох ламп NovoLux LED. Внутрішній фільтр Bioflow One 
об'єднує в собі ефективність з безпекою і утворює центральний елемент Primo 60 
LED. Крім того, він оснащений потужними фільтруючими медіа і тихим циркуляцій-
ним насосом Eccoflow 300, потужністю 4,4 Вт. Правильну температуру в Primo 60 LED 
забезпечує регульований обігрівач JUWEL AquaHeat на 50 Вт. Нагрівач залишається в 
акваріумі невидимим, тому що він інтегрований в корпус фільтра. Усе обладнання має 
сертифікацію Об'єднання технічного нагляду Німеччини (TÜV / GS).

Акваріум PRIMO 60 LED чорний – Артикул: 25360

Справжня класика: RIO 125 LED — найменший акваріумний комплект серії RIO. Завдя-
ки компактній площі та класичному прямокутному дизайну, він ідеально вписується 
в інтер'єр будь-якого стилю. Яскраве освітлення і відмінний ріст рослин – ось що 
забезпечує сучасна світлодіодна технологія MultiLux. Для оптимальної фільтрації RIO 
125 LED оснащується потужною системою Bioflow M’яка здійснює очищення п'ятьма 
ступенями та практично безшумним потужним циркуляційним насосом Eccoflow 500. 
Підтримка потрібної температури в акваріумі RIO 125 LED забезпечується регульова-
ним нагрівачем JUWEL на 100 Вт, який вбудований в фільтрувальну систему Bioflow M. 
В обігрівачі використані високоякісні срібні контакти та ударостійке борсилікатне скло. 
Обладнання сертифіковане Об'єднанням технічного нагляду Німеччини (TÜV / GS). 

Акваріум RIO 125 LED білий – Артикул: 1450/1400

Акваріум RIO 125 LED дуб – Артикул: 1850/1800

Акваріум RIO 125 LED темно-коричневий – Артикул: 1750/1700

Акваріум RIO 125 LED чорний – Артикул: 1350/1300

Акваріуми FLEX — це покоління інноваційних наноакваріумів від бренду Fluval. Но-
винки представлені в двох об’ємах: 34 і 57 літрів, характерною особливістю є унікаль-
ний дизайн і конструкція.

Переднє скло нових акваріумів має вертикальний вигин, що надає оригінальний 
і неповторний зовнішній вигляд. Акваріуми оснащені сампом у задній частині, в якому 
розташований відсік з наповнювачами для механічної, біологічної та хімічної очист-
ки, а також додатковим відсіком для установки обігрівача (в комплект не входить). 
Цікавою особливістю є вбудоване LED освітлення з контролером світлових ефектів, що 
керується пультом. Fluval FLEX — це універсальна інноваційна аквасистема, призначе-
на для втілення найсміливіших дизайнерських ідей.

Ключові особливості:

• LED світильник з колірною температурою 7500K активізує і підтримує ріст рослин, 
підкреслюючи забарвлення риб.
• Поєднання білих і RGB світлодіодів для нескінченних варіацій відтінків підсвічування.
• Пульт дистанційного керування FLEXPad дає можливість керувати світловими спеце-
фектами (імітувати хмарне небо чи спалах блискавки)
• Потужна 3 ступінчаста фільтрація для чудової якості води
• Комплектується механічної губкою, хімічним наповнювачем у вигляді вугілля і біоло-
гічним наповнювачем Biomax, для створення сприятливого середовища в акваріумі
• Прихований відсік з обладнанням

Акваріум FL FLEX 34 л білий – Артикул: 15005

Акваріум FL FLEX 34 л чорний – Артикул: 15004

Акваріум FL FLEX 57 л білий – Артикул: 15009

Акваріум FL FLEX 57 л чорний – Артикул: 15007



ДЛЯ АКВАРІУМНИХ РИБОК ВАЖЛИВО СТВОРИТИ ВІДПОВІДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ПРОЖИВАННЯ, ЯКЕ БУДЕ МАКСИМАЛЬНО НАБЛИЖЕНИМ ДО ПРИРОДНЬОГО БІОТОПУ, 
ТОБТО ТРОПІЧНИХ РІЧОК ТА ОЗЕР

PLATINIUM HEATER — це скляні обігрівачі, оснащені високоточним електронним 
термостатом. Дозволяють регулювати температуру в діапазоні від 20 до 33 ° C 
і підтримувати задану з точністю +/- 0,5 ° C. Відрізняються простою, зрозумілою 
системою  налаштування «One Touch», обладнані керамічним нагрівальним 
елементом і вбудованим електронним термометром.

Доступна та якісна серія китайських обігрівачів Dophin, кожна модель якої оснащена 
спеціальним терморегулятором, за допомогою якого можна задати та постійно 
підтримувати необхідну температуру води. Рекомендується звіряти показання з 
термометром для більш точної установки. 

Модель PLATINIUM 
25W

PLATINIUM 
50W

PLATINIUM 
75W

PLATINIUM 
100W

PLATINIUM 
150W

PLATINIUM 
200W

PLATINIUM 
250W

PLATINIUM 
300W

Артикул 121214 121215 121216 121217 121218 121219 121220 121221

Акваріум, л 10 — 25 15 — 50 35 — 75 60 — 100 90 — 150 130 — 200 180 — 250 230 — 300

Потужність, Вт 25 50 75 100 150 200 250 300

Довжина, см 20,5 22,5 22,5 24,5 28,5 28,5 36,0 36,0

Функція 
термометра + + + +

Модель AH-1008 (25W) AH-1008 (50W) AH-1008 (100W) AH-1008 (300W)

Артикул KW Zone KW Zone KW Zone KW-401675

Потужність. Вт 25 50 100 300

Акваріум, л 25 50 100 300

ОБІГРІВАЧІ

KWaquatic

АКВАРІУМИ ТА ГОТОВІ АКВАРІУМНІ КОМПЛЕКТИ

Для більшості 

риб оптимальною 

температурою для 

проживання 

є 25-30 ° C

SHRIMP SET — це великий, сучасний, повністю обладнаний акваріум для креветок,  
ракоподібних і невеликих риб, який прекрасно підходить для створення оригінальних 
акваріумних дизайнів. 

Акваріум обладнаний унікальним освітлювальним модулем LEDDY SLIM DUO, а також 
високопродуктивним навісним фільтром і автоматичним обігрівачем.

Модель
SHRIMP SET 
SMART 2 10 

ЧОРНИЙ

SHRIMP SET 
SMART 2 10 

БІЛИЙ

SHRIMP SET 
SMART 2 20 

ЧОРНИЙ

SHRIMP SET 
SMART 2 20 

БІЛИЙ

SHRIMP SET 
SMART 2 30 

ЧОРНИЙ

SHRIMP SET 
SMART 2 30 

БІЛИЙ

Артикул 114955 114956 114957 114958 114959 114960

Акваріум, л 10W 10 20 20 30 30

Розмір, (ширина х 
глибина х висота), см 20X20X25 20X20X25 25X25X30 25X25X30 29X29X35 29X29X35

Товщина скла, мм 4 4 4 4 4 4



ФІЛЬТРАЦІЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВА ДЛЯ АКВАРІМА, ПРОХОДИТЬ 
НА ТРЬОХ СТУПЕНЯХ: БІОЛОГІЧНОМУ, МЕХАНІЧНОМУ ТА ХІМІЧНОМУ

Внутрішній фільтр FAN призначений для очищення і аерації води в акваріумах. Завдяки 
старанно підібраній губці, розташованій на перфорованому стрижні, він стійкий  
до забруднень і не вимагає частого очищення. Пластиковий префільтр затримує великі 
частки, що гарантує ефективну фільтрацію води в акваріумі протягом тривалого часу. 

Універсальний фільтр для будь-якого акваріуму, БЕСТСЕЛЛЕР.

AQUAEL PAT MINI — мініатюрний турбінний фільтр PAT MINI призначений для використан-
ня в невеликих прісноводних акваріумах. Має низький рівень споживання енергії. 

Завдяки регулятору потужності можна використовувати навіть в акваріумі з такими 
делікатними мешканцями, як креветки.

Фільтри серії TURBO поєднують в собі переваги внутрішніх фільтрів з можливостями 
зовнішніх фільтрів, завдяки наявності контейнера, куди можна помістити будь-який 
наповнювач (у комплекті — біологічний наповнювач). Кількість фільтраційного матеріалу 
можна збільшити шляхом приєднання додаткових контейнерів.

Біологічна фільтрація особливо необхідна в акваріумах з велокою кількістю риби.

Простий і надійний внутрішній акваріумний фільтр Dophin KF ідеально підходить для 
прісноводних акваріумів. Він оснащений зручним регулятором потужності і поворотним 
вихідним соплом, визнаний бестселер.

Модель PAT MINI FILTER

Артикул 107715

Об'єм акваріму, л 10 — 120

Потужність, Вт

Пропускна здатність, л/год 400

Об'єм акваріума, л 10-120

Модель TURBO FILTER 
500

TURBO FILTER 
1000

TURBO FILTER 
1500

TURBO FILTER 
2000

Артикул 109401 109403 109404 109405

Потужність, Вт 4,4 11,0 22,0 27,0

Пропускна здатність, л/год 500 1 000 1 500 2 000

ВНУТРІШНІ ФІЛЬТРИ

KWaquatic

Модель KF 150 KF 200 KF 350

Артукул 04-4591/KW Zone 04-4607/KW Zone 04-4614/KW Zone

Акваріум, л До 30 50 70

Потужніть, л/г 200 240 280

Модель Fan micro Fan mini Fan 1 Fan 2 Fan3

Артикул 107621 101786 102368 102369 102370

Об'єм акваріму, л < 30 30 — 60 60 — 100 100 — 150 150 — 250

Пропускна здатність, л/год 250 260 320 450 700



КОМПРЕСОР ЗАБЕЗПЕЧУЄ АЕРАЦІЮ — СПРИЯЄ ЗБАГАЧЕННЮ ВОДИ КИСНЕМ, 
ТАКИМ ЧИНОМ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЕКОЛОГІЧНА РІВНОВАГА: ХІМІЧНИЙ СКЛАД 
ВОДИ РІВНОМІРНИЙ ПО ВСЬОМУ АКВАРІУМ

Компресор Tetratec APS має високу якість та виняткову продуктивність. Запантентований 
клапан Silaflex зберігає форму, а завдяки надміцній мембрані компресор гарантує 
тривалу та стабільну роботу.

БЕСТСЕЛЛЕР! 

Компресор MINIBOOST маленький, але ЕФЕКТИВНИЙ: компактні розміри, плавне 
регулювання продуктивності, практично безшумна робота, міцна мембрана, мінімальне 
споживання енергії. 

Компактний і практичний акваріумний компресор KW Aquatic Calm RC-001 ефективно 
насичує воду повітрям. Компресор оснащений прогумованими ніжками.

Модель Tetra APS 50 APS 100 APS 150

Артикул 143128 143142 143166

Пропускна здатність, л/год 50 100 150

Потужність, Вт 2,0 2,5 3,1

Об'єм акваріма, л 10-60 50-100 80-150

�ртикул Найменування
Об'єм 

акваріма, л
Потужність, 

Вт

Пропускна 
здатність, 

л/год

Підйомна 
сила, см

115316 MINIBOOST 100 < 100 1,8 100 60

Модель RC 001 RC-002 RC-003 RC-004 RC-006

Артикул RC-001/KW 
Zone

RC-002/KW 
Zone

RC-003/KW 
Zone

RC-004/KW 
Zone

RC-006/KW 
Zone

Акваріум, л 20-30 30-60 60-90 80-130 120-200

Потужність, Вт 1,2 1,9 2,3 2,4 3

ПРАВИЛЬНО ПІДІБРАНЕ ОСВІТЛЕННЯ ГАРАНТУЄ ПОВНОЦІННИЙ РОЗВИТОК АКВАРІУМНИХ 
МЕШКАНЦІВ ТА РОСЛИН, ЗАПОБІГАЄ РОЗВИТКУ ВОДОРОСТЕЙ І РАДУЄ ВЛАСНИКА

Завдяки сучасній технології, освітлювальний модулі LEDDY TUBE RETROFIT випромінюють 
таку ж кількість світла, як і традиційні люмінісцентні лампи, але споживають вдвічі 
менше електроенергії. Вони довговічні (не вимагають частої заміни), прості в установці, 
характеризуються універсальністю застосування, бо мають адаптери до гнізд 
люмінесцентних ламп T8 і T5, та великий вибір моделей.

Використовуючи таку лампу, Ви піклуєтесь про навколишнє середовище та свій гаманець.

Модель

8W
RETROFIT

(15W T8) SUNNY 
44CM

10W RETRO-
FIT (18/24W) 

ACTINIC 
55-60CM

10W RETRO-
FIT (18/24W) 

MARINE 
55-60CM

10W RETROFIT 
(18/24W) PLANT 

55-60CM

Артикул 114047 114577 114576 114049

Потужність, Вт 8 10 10 10

Розмір, см 31,5x2 42x2 42x2 42x2

Світловий потік, Лм 900 80 900 650

Колірна температура, К 6500 10000 8000

КОМПРЕСОРИ

LED — НОВА ЕРА В ОСВІТЛЕННІ

 При установці компресора нижче рівня води, обов’язково між вихідним отвором і розпилювачем розмістіть зворотній клапан

KWaquatic



ОСВІТЛЕННЯ

Модель Артикул Потужність, Вт Довжина, мм Тип Спектральний 
колір

Extra Day HI-GLOW 16-151/Китай 15 893 Т8 білий

Лампа Extra Day HI-GLOW ідеально підходить для всіх видів акваріумів та тераріумів. Вона 
сприяє активності акваріумних мешканців, впливає на поліпшення процесу фотосинтезу. 
Лампа випромінює природне денне біле світло.

Залежно від виду акваріума лампа Extra Day HI-GLOW ідеально комбінується з лампами 
BIO-LUX

Модель Hagen Aqua-Glo Hagen Life-Glo Hagen Sun-Glo

Артикул А1582  А1634 А1590

Розмір, мм 460 590 437

Потужність, Вт 15 20 15

Тип Т8 Т8 Т8

Світло Лілове Біле М’яке біле

ЛЮМІНІСЦЕНТНІ ЛАМПИ 

Лампа BIO-LUX ідеально підходить для акваріумів-травників і акваріумів з великою кількістю зелених рослин. 
Вона сприяє активності акваріумних мешканців, впливає на поліпшення процесу фотосинтезу. Лампа випромінює 
видиме рожеве світло.

Оптимальною системою освітлення для прісноводного акваріума буде її комбінація з лампою Extra Day HI-GLO

Модель Артикул Потужність, Вт Довжина, мм Тип Спектральний 
колір

BIO-LUX 20 W 16-133/Китай 20 588/595 Т8 рожевий

Лінійка люмінісцентних ламп GLO T8 представлена шістьма різними спектрами, які 
призначені як для прісноводних, так і для морських акваріумів. Спектри підібрані з 
урахуванням усіх потреб акваріума, від росту рослин до посилення забарвлення риб. 
Технологія люмінісцентних ламп GLO T8 забезпечує переваги, які необхідно враховувати 
при виборі оптимального освітлення: висока передача кольору, низьке вироблення 
тепла та вигідна ціна.

Hagen Aqua-Glo — спеціальна лампа для акваріума, яка сприяє утворенню хлорофілу А і 
В. Хлорофіл В — допомагає зібрати енергію світла в процесі фотосинтезу, він жовтого 
кольору і поглинає світло синьої частини спектра. У той час, як без хлорофілу А просто не 
обійтися більшості фотосинтезуючих організмів.  
Hagen Life-Glo — лампа, яка випромінює яскраве світло, що імітує сонячне. Воно просто 
необхідне для підтримки життєвих процесів усіх організмів. 
Hagen Sun-Glo — спеціальна лампа з широким спектром, що випромінює  м`яке біле 
світло, температура якого 4200 градусів за Кельвіном: що приблизно на 1000 градусів, 
нижче показників природного денного випромінювання. 

KWaquatic

KWaquatic



КАМІНЬ

Матеріал — очищена глина: 
нетоксичний, екологічний, безпечний 
для водних рослин і тварин.

Артикул: PR241104

ПРАВИЛЬНО ПІДІБРАНІ ДЕКОРАЦІЇ СТВОРЮЮТЬ НАСТРІЙ

Натуральний грунт надає акваріуму природну естетику та не впливає на параметри води. 
Продається в зручних та міцних поліетилеових мішках місткістю 2 або 10 кг. Перед 
використанням достатньо промити під проточною водою для видалення суспензій, 
які можуть в ньому перебувати.

Гравій натуральний 3 — 5 мм, 2 кг Артикул: 114044

Пісок кварцевий 0.4-1.2 мм, 2 кг Артикул: 114041

Грунт базальтовий, чорний 2-4 мм, 2 кг Артикул: 114040

ПІРАМІДА МАЙЯ

Матеріал абсолютно безпечний для 
підводних мешканців — це спеціальна 
очищена глина без домішок і хімічних 
добавок. Отвір в піраміді дозволить 
рибкам та іншим підводним жителям 
використовувати декор як укриття.

Артикул: PR241232

МІСТОК

Кераміка виготовлена із 
екологічно безпечних матеріалів. 
Оригінальний елемент дизайну може 
використовуватися і для додаткової 
фіксації коренів водних рослин.

Артикул: PR241231

ЛІТАК

Матеріал — спеціально очищена глина, 
яка не містить шкідливих домішок. 
Зробіть ваш акваріум неповторним  з 
цією оригінальною прикрасою!

Артикул: PR241233

ГРУНТИ НАТУРАЛЬНІ

ДЕКОРАЦІЇ 

ГРУНТИ КОЛЬОРОВІ
Створити ефектний ландшафт та яскравий настрій допоможуть 
кольорові грунти. Вони не фарбують воду та не тьмяніють із часом. 

Грунт акваріумний жовтий 5 мм (2 кг, 20 кг)

Грунт акваріумний червоний 5 мм (2 кг, 20 кг)

Грунт акваріумний зелений 5 мм (2 кг, 20 кг) KWaquatic

СУБСТРАТИ

Для оптимального догляду за акваріумними рослинами необхідна підкормка 
СО2, а такі  поживні добавки, як залізо, надають насичений зелений колір. Вони 
містяться у субстратах. 

Tetra Active 6L натуральний грунт для акваріуму з рослинами Артикул: 2461

Fluval PLANT & SHRIMP для рослин та креветок, 4 кг Артикул: 12694

ФІГУРА З ОСТРОВА ПАСХИ

Скульптура виготовлена   зі спеціальної 
очищеної глини — природного 
безпечного матеріалу.

Артикул: PR241105

ВУЛКАН

Акваріумний вулкан абсолютно 
безпечний для мешканців підводного 
світу — матеріал і фарба не містять 
шкідливих речовин і не взаємодіють 
з водою.

Артикул: PR241106

АВТОМОБІЛЬ

Артикул: PR241107

 

Декорації допоможуть проявити Вашу фантазію а також створять комфортне укриттядля рибок.



Корені з натурального дерева можна використовувати як в акваріумістиці, 
так і в тераріумістиці. Вони легко обростають мохом та іншими акваріумними 
рослинами. Проходять етапи очищення від паразитів. 

Натуральні корені додадуть  підвідному ландшафту природний вигляд, служать 
укриттям для риб і надійною опорою для деяких живих рослин.

Корінь наперстянки (бегонії), Артикул: 8899

Рослини Hagen — це поєднання витонченості та високої якості від визнаного 
в усьому світі виробника. Гойдаючись у воді, вони ідеально імітують живі 
рослини. Абсолютно безпечні для мешканців підводного світу. Стійкі до 
забруднень, не вимагають особливого догляду. 
Різноманітні серії максимально точно відтворюють види живих рослин.

Пластикова рослина AMAZON 20см , Артикул: PP801

Пластикова рослина AMBULIA 38см , Артикул: PP1502

Пластикова рослина Corkscrew VALISNERIA 13см , Артикул: PP506

Пластикова рослина FOXTAIL 13см , Артикул: PP510

Пластикова рослина HORNWORT 30см , Артикул: PP1212

ДЕКОРАЦІЇ

НАТУРАЛЬНІ КОРЕНІ

ПЛАСТИКОВІ РОСЛИНИ

ДЕКОРАЦІЇ 

KWaquatic

Деякі корені можуть фарбувативоду.

Особливості:

• Простий і економний спосіб для відтворення підводного ландшафту.
• Безпечний для акваріумних мешканців.
• Не вимагають особливого догляду, стійкі до забруднення, довговічні.

Рослина пластикова 12 см, Артикул: 8933_1шт 

Рослина пластикова 20 см, Артикул: 8934_1шт 

Рослина пластикова klein, Артикул: 8967_1шт

Прикрасити акваріум можна як за допомогою красивих рослин і ґрунту, так і за 
допомогою різних декорацій. Декорації KW Aquatic дозволяють доповнити і красиво 
завершити задуманий сюжет акваріума. До вашої уваги декілька привабливих 
декорацій, які ми підібрали з великого різноманіття стильних декорів. Вони виготовлені 
з якісних і не токсичних матеріалів, що не виділяють у воду ніяких шкідливих хімічних 
сполук. Є абсолютно безпечними для риб та інших акваріумних мешканців. Може 
використовуватися в морських і прісноводних акваріумах. Декорація Корал розпилювач 
KW Zone з LED-підсвіткою — оригінальний штучний корал, який поєднує в собі функцію 
розпилювача і декоративного світильника з різнокольоровою підсвіткою. Бульбашки 
повітря не тільки насичують воду киснем, а й в поєднанні з декоративним освітленням 
створюють неповторну казкову атмосферу. Декор виконаний з міцного високоякісного 
матеріалу, який не виділяє в воду шкідливих речовин. 

Декор Рибка з табличкою (NO SWIMING) 5,5х4х6 см, Артикул: U-189C/KW-Zone

Декор Корал з LED-підсвіткою, 14х12,5х15,5 см, Артикул: U-741/Китай



АКВАРІУМНІ АКСЕСУАРИ ПЕРЕТВОРЯТЬ ДОГЛЯД ЗА АКВІРІУМОМ
В ЛЕГКИЙ ТА ПРИЄМНИЙ ПРОЦЕС

AQUAEL представляє: MAGNET CLEANER 2 IN 1, універсальні магнітні очисники подвійної 
дії, призначені для швидкого і зручного видалення водоростей зі стінок прісноводних 
і морських акваріумів, виготовлених зі скла або акрилу.

Магнітна щітка 2в1 S, для скла товщиною 3-6мм, Артикул 246123

  

Група компаній «Сузір'я» — 
дистриб'ютор товарів для домашніх тварин  

61105 вул. Зернова, 4, м. Харкiв, Україна
З питань спiвробiтництва: 0 800 40 12 21

Для консультацiй щодо асортименту: 0 800 21 23 30 
 www.suzirya.info feedback@priroda.ua 

МАГНІТНІ ЩІТКИ 

АКВАРІУМНІ САЧКИ 

АКВАРІУМНІ САЧКИ

ТЕРМОМЕТРИ 

ОЧИСНИКИ ГРУНТУ

Універсальні сачки для безпечного виловлювання риб з прісноводних і морських 
акваріумів. Виготовлені з делікатного матеріалу, який оберігає чутливу шкіру риб від 
механічних пошкоджень. Прямокутна форма дозволяє відловлювати рибу навіть з кутів 
акваріума. Широкий діапазон розмірів дозволяє підібрати розмір сачка до розміру риб.

Сачок для риб №3 7.5х6 cм, Артикул: 249251

Сачок для риб №4 10х7.5 cм, Артикул: 249252

Сачок для риб №5 12.5х10 cм, Артикул: 249253

Сачок для риб Trixie білий — дуже зручний і простий у використанні, дозволяє легко і 
швидко виловити риб з акваріума. Має міцну сітку, яку важко порвати і зручну ручку. 
Сачок для риб стане незамінним аксесуаром при догляді за акваріумом.

Сачок для риб 12х10 см, Артикул: 8002 

Очисники грунту для акваріумів бренду Trixie — відрізняється ефективністю, якістю 
і швидкістю при збиранні аквариумного грунту. Використовуючи маленький очищувач 
для грунту Trixie, ви підтримаєте комфортні умови проживання ваших рибок і уникните 
поява небажаних бактерій у грунті, які можуть завдати значної шкоди здоров’ю 
підводних мешканців.

Очисник грунту для наноакваріумів 22мм/26см, Артикул: 8090

Очисник грунту для малий 40мм/26см, Артикул: 8095

Завдяки термометру з присоскою, ви контролюєте правильні та комфортні умови для 
ваших риб. Має шкалу від 0 до 40 С°.

Термометр з присоскою Trixie, Артикул: 8605

Для скла

Для 
грунту

 Для догляду 

за рибками

дистрибуція товарів для тварин


