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PRODUKT
POLSKI

Wysoki połysk
(linia Glossy)

Ultra przejrzyste szkło
(szkło typu opti boki i front)

Wygoda w aranżacji 
wnętrza (zewnętrzny 
przelew)

Stelaż szafki 
z anodowego 

aluminium odporny 
na korozję

Wygoda obserwacji
(wysoka szafka - 85 cm)

Dowolna konfiguracja 
filtracji (sump 
w zestawie)

Dodająca głębi tylna 
szyba barwiona 
na czarno

Zestawy GLOSSY MARINE to nowa propozycja dla miłośników 
akwarystyki morskiej. Składają się z akwarium, szafki i sumpa 
z częściowym wyposażeniem. Są przewidziane do dalszej 
rozbudowy według indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Wysoka jakość wykonania sprawia, że stanowią ozdobę 
każdego pomieszczenia. Dzięki GLOSSY MARINE można 
w wygodny i prosty sposób zostać posiadaczem dużego 
akwarium morskiego!

Twój widok na rafę koralową

Pojemność akwarium [L]
Pojemność sumpa [L]
Pojemność całkowita [L]
Szerokość akwarium [cm]
Wysokość akwarium [cm]
Głębokość akwarium [cm]
Wysokość szafki [cm]
Wysokość zestawu [cm]
indeks
EAN

250
87
313
100
50
50
85
142

115508

350
87
437
120
53
55
85
145

115509

100Glossy Marine 120
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Zestaw GLOSSY MARINE umożliwia proste i szybkie zakładanie efektownych zbiorników rafowych. Dowolność 
konfiguracji oświetlenia i innych urządzeń technicznych pozwala na ich dostosowane do indywidualnych 
potrzeb pielęgnowanych zwierząt. Przemyślane rozwiązania i trwała konstrukcja zapewniają długowieczność
i maksymalny komfort obsługi!  

* lampa Leddy Slim nie wchodz w skład zestawu

Wygoda w aranżacji 
wnętrza (zewnętrzny 

przelew)

Zintegrowane 
łącze
elektryczne

Wymienny 
grzebień 
przelewowy

Ultra przejrzyste 
szkło (szkło typu 
opti boki i front)

Modułowy dowolnie 
regulowany 
wylot wody

Sump w zestawie

Leddy Slim Ready*

Łatwy dostęp 
do wnętrza szafki 

(zdejmowane 
panele szafki)

Twój widok na rafę koralową

Solidna szafka 
ze stelażem


