OPTI TANK

Przejrzysty pod każdym kątem

Akwarium wykonane ze szkła typu opti, które zapewnia wyjątkową przejrzystość.
Dopracowane detale zbiornika – jak polerowane krawędzie, czy precyzyjne łączenie
szkła – sprawiają, że prezentuje się on niezwykle lekko i estetycznie.

Zbiornik akwariowy OPTI TANK
Krawędzie zbiornika są polerowane i zakończone
szlifem trapezowym. Precyzyjne łączenie szkła
metodą bezwałkową sprawia, że ścianki akwarium
idealnie do siebie pasują. Transparentny silikon
dodatkowo pogłębia wrażenie czystości i lekkości.
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Zbiornik akwariowy OPTI TANK
odwzorowanie barw w standardowym zbiorniku

Akwarium jest wykonane ze szkła typu opti, które zapewnia
wyjątkową przejrzystość.
Zostało ono poddane specjalnemu procesowi odżelaziania, w którym
uzyskuje się bezbarwne szkło pozbawione zielonkawego zabarwienia
o wysokim współczynniku przepuszczania światła. Dzięki temu szkło
typu opti doskonale oddaje naturalne barwy roślin i zwierząt oraz tworzy
efekt krystalicznie czystej wody.

odżelazione szkło typu opti – doskonałe odwzorowanie barw

Zbiornik akwariowy OPTI TANK
Możliwość swobodnego doboru akcesoriów
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Szafka: Opti Set, Glossy, UltraScape, Simple
Flitry: Ultra, Ultramax
Oświetlenie Leddy Slim
Leddy Slim Hanger
Grzałka Flow Heater
Sterownik Socket Link Duo
Magic balls
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Dostępne trzy wielkości zbiornika

Nazwa modelu

Opti Tank 60

Opti Tank 80

Opti Tank 100

Wymiary [cm]
(dł. × szer. × wys.)

60×30×30

80×35×40

100×40×50

Pojemność L

54

112

200

Grubość szkła

5 mm

6 mm

8 mm

Indeks

124056

124057

124058

Ilości paletowe

24

15

8
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Dubowo Drugie 35, 16-400 Suwałki

OPTI TANK jest idealny do tworzenia przestrzennych
i otwartych aranżacji. Zapewnia wyjątkowy efekt
wizualny – woda wraz z aranżacją sprawia wrażenie
jakby zawieszonej w powietrzu.
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