Vilken form passar bäst i er
egen miljö?

Akvarier

V

Kontakta oss redan idag!
Prova ett akvarium i er egen miljö. Ring 018-10 12 12
eller maila oss på info@akvariespecialisten.se
För mer information och idéer; gå in på

www.akvariespecialisten.se

för alla miljöer
PRODUKTION: WEDESIGN.SE - 0705 - 10000 EX

i kan erbjuda många olika
modeller av akvarier ur vårt
sortiment. Avlånga, sexkantiga, trekantiga hörnakvarier etc.
Vad passar in i just er miljö? Den
gemensamma faktorn är diskret
design och lugna färgskalor i både
detaljer och möbler.
Ibland kan det vara bättre med
ett specialbyggt akvarium, eller
varför inte bygga ett direkt på plats,
i en vägg eller annan del av inredningen för att få det att smälta in i
er miljö på bästa sätt.

Akvarium på jobbet – trivsam miljö för kunder och personal
AMAZON RIVER har sällskapsfiskar som scalarer, tetror och
malar, som tillsammans med den 3-dimensionella bakgrunden
skapar den speciella flodbiotopen.
Sture Reklam, ett reklam- och eventföretag i Stockholm, har satsat
på personaltrivsel. Här står ett stort akvarium på 3500 liter, med
spännande korallrev och vackra saltvattensfiskar.
Ett tavelakvarium med ekram, inbyggt i väggen. En elegant detalj i offentlig miljö.

A
Kanal 5:s populära inredningsprogram ROOM SERVICE ville ha
hjälp med ett blickfång i form av ett akvarium på hela 6 meter, och
kontaktade oss. Akvariet är monterat på väggen som en tavla.

tt göra ett gott intryck
på sina kunder är nog en
angelägen sak för de flesta
företagare. Akvariespecialisten kan
hjälpa er med denna fråga. Med en
estetisk ljussättning tillsammans
med levande fiskar och växter skapar vi en trivsam och representativ
arbetsmiljö, skräddarsytt för just
ert företag och förutsättningar.
Forskningsrön visar på att akvarier med dess levande miljöer har
många positiva effekter på oss
människor. Framför allt verkar
de lugnande och fungerar som en
avstressande faktor.

Våra hyresakvarier

ger ett exklusivt och välkomnande intryck
● skapar trivsel och harmoni på
er arbetsplats
● är effektiva luftfuktare
●

Future CAD i Liljeholmen ville lyfta sin entré, och skapa en
harmonisk miljö i sina lokaler med ett vackert akvarium. Akvariet
fungerar även som en naturlig rumsavdelare och tidningsställ.

Här till höger visar vi några av
våra standardpaket man kan välja
bland. Det är akvarier med olika
biotoper/livsmiljöer och tillhörande
arter av fiskar.
Alla våra Hyresakvarier har
heltäckande garanti på fiskar och
växter etc.

ASIAN FANTASY innehåller typiska dammfiskar som
guldfisk och slöjstjärt med tillhörande växtlighet och övrig
inredning.

Underhållsfritt och bekvämt

Våra akvarier är helt underhållsfria
för er som kund. En foderautomat
sköter om matningen av fiskarna
och belysningen är tidsinställd.
Akvariespecialistens kunniga
personal besöker er var 14:e dag
och servar akvariet genom rengöring och kontroll av vattenvärde
etc enligt en servicebok. Efter oss
lämnar vi samma kristallklara vatten att njuta av.
Våra akvarietekniker finns även
på jourtelefon, dygnet runt.

ROCKY AFRICA har olika ciklider från Malawisjön i
Afrika med dess tillhörande klippmiljö.

DEEP SEA är ett saltvattensakvarium där
clownfisk, kirurgfisk och muräna lever bland
koraller och havsanemoner.
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758 06 Uppsala
Postadress

Telefon
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Se hela sortimentet på
akvariespecialisten.se

E-postadress

8. Vattenfall
Specialbyggd inomhusdamm med vattenfall på konstgjord klippa
Bredd 150-200 x höjd 50-90 x djup
70-95 cm
Klippans bredd 130 x höjd 150 cm
Möbelns höjd 60 cm, finns i olika träslag
och färger

Adress			

7. JUWEL TRIGON
Hörnakvarium med välvt frontglas
Finns i flera modeller. Ex:
Volym 350 liter, Bredd 123 x djup 87 x
höjd 65 cm. Totalhöjd 135 cm
Möbeln finns i svart, bok eller valnöt

Företag/Arbetsplats		
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Namn

5. JUWEL VISION Med välvt frontglas
Finns i flera modeller. Ex:
Volym 260 liter, Bredd 121 x höjd 64 x
djup 46 cm. Totalhöjd 137 cm
Möbeln finns i svart, bok eller valnöt

Titel/Funktion
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4. SOFFBORD Rektangulärt
Volym 109 liter, Bredd 100 x 45 cm,
Höjd 50 cm
Bordet finns i trä, vitt, svart m m färger

6. TAVELAKVARIUM Mini
Volym 34 liter, 65 x 65 cm. Djup 11 cm
Ramen finns i furu, bok, ek, valnöt, vitt,
silver, m m färger

20464589

SVARSPOST

3. BULLET Medium
Volym 210 liter, Bredd 120 x höjd 69 x
djup 40 cm. Totalhöjd 129 cm
Möbeln finns i färgerna svart, silver,
vitt m m
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betalar portot

2. TAVELAKVARIUM Big
Finns i ett flertal modeller
65-289 liter
Bredd 100, 160, 200, 300, 368
cm. Höjd 50, 60 cm. Djup 15 cm
Ramen finns i flertalet färger

Ja tack, vi vill ha mer information.
Kontakta oss!
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1. ACRYLCYLINDERN Rund
Volym 326 liter, Diameter 70 cm,
Totalhöjd 150 cm
Pelardelen finns i flera moderna färger; rostfritt stål, borstad aluminium,
vitt, svart, bok, ek, valnöt m m

Akvariespecialisten

Välj bland många olika
standardmodeller!

Frankeras ej
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