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1. Wiedza i do świadczenie: 
 

Aqua Art to firma, której historia wypływa z fascynacji podwodną naturą, pasji i wiedzy. 
Bazując na ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu akwarystycznym, tworzymy produkty 
dla akwarystyki roślinnej, wspierające wzrost roślin wodnych i piękny wygląd akwarium. 

Dzięki naszym produktom, utrzymanie równowagi i pięknego wyglądu akwarium staje się o 
wiele łatwiejsze. 

Stosując produkty Aqua Art, moŜecie być Państwo przekonani, Ŝe stosujecie technologie 
najwyŜszej jakości, nowoczesne i bardzo wydajne, czego wyrazem są opinie i osiągnięcia wielu 
znanych akwarystów stosujących produkty Aqua Art. 

 

 

 

2. Opis Produktów: 
 

 
Classic 

 

 
Zastosowanie: 
Planta Gainer Classic jest nawozem uniwersalnym do 
stosowania we wszystkich akwariach dekoracyjnych i 
towarzyskich. 
 
Opis ogólny: 
Zawiera: Ŝelazo, mangan, cynk, miedź, molibden, bor, 
potas, magnez w łatwo przyswajalnej dla roślin formie. 
Dostosowania w akwariach w których do podmian 
stosuje się wodę wodociągową lub mieszaną z wodą z 
filtra odwróconej osmozy (R/O). 
 
Dawkowanie i wydajno ść: 
Dawkować naleŜy bezpośrednio do akwarium po 
częściowej podmianie wody 1 ml na 5 litrów 
podmienianej wody. Nawóz pakowany jest w butelki o 
pojemności 100 ml oraz 500 ml. 
 
Najlepiej stosowa ć razem z: 
Safe Water 
Planta Gainer PRO Macro 
Planta Gainer PRO Ferro+ 
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PRO Hydro Mineral 

 

 
Zastosowanie:  
Preparat mineralizujący dla ryb i roślin wodnych do przygotowania 
(uzdatniania) wody przefiltrowanej uprzednio przez filtr odwróconej 
osmozy. 
 
Ogólny Opis: 
Wzbogaca wodę w niezbędne dla ryb i roślin minerały oraz 
makroelementy: wapń, magnez, sód, potas, chlorki, siarczany, 
węglany. Przed uŜyciem preparat naleŜy energicznie wstrząsnąć, 
tak, aby utworzyła się jednolita zawiesina. Bezpośrednio po podaniu 
preparatu pojawia się efekt lekkiego zmętnienia wody, który znika 
po całkowitym rozpuszczeniu preparatu. 
 
Dawkowanie i wydajno ść: 
Dawkować naleŜy bezpośrednio do akwarium po częściowej 
podmianie wody 2 ml. (jedno naciśnięcie dozownika) na 8 litrów 
podmienianej wody. Preparat pakowany jest w 500 ml butelkę, która 
wystarcza na 2000 litrów wody. 
 
Zaleca si ę stosowa ć razem z: 
Planta Gainer PRO Micro 
Planta Gainer PRO Macro 
Planta Gainer PRO Ferro+ 

 
 

PRO Micro  

 

 
Zastosowanie:  
Nawóz mikroelementowy dla roślin wodnych i akwariowych do 
przygotowania wody uprzednio przefiltrowanej uprzednio przez filtr 
odwróconej osmozy. 
 
Ogólny opis: 
Wzbogaca wodę w niezbędne dla ryb i roślin mikroelementy: 
Ŝelazo, mangan, cynk, miedź, bor, molibden, krzem, tytan, kobalt. 
 
Dawkowanie i wydajno ść: 
Dawkować naleŜy bezpośrednio do wody podmienianej lub do 
akwarium bezpośrednio po częściowej podmianie wody na wodę 
uprzednio zdemineralizowaną, 2 ml. (jedno przyciśnięcie 
dozownika) na 8 litrów podmienianej wody. 
Preparat pakowany jest w 500 ml butelkę, która wystarcza na 2000 
litrów wody. 
 
Zaleca si ę stosowa ć razem z: 
Planta Gainer PRO Hydro Mineral 
Planta Gainer PRO Macro 
Planta Gainer PRO Ferro+ 

 



 

Aqua Art, ul. Przyrzecze 18, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel/fax (22) 754 24 23, e-mail: handel@aqua-art.pl, www.aqua-art.pl 

 
 

PRO Ferro+  

 

 
Zastosowanie:  
Nawóz Ŝelazowy i mikroelementowy dla roślin 
wodnych i akwariowych. Do codziennego 
stosowania. 
 
Ogólny opis:  
Wzbogaca wodę w Ŝelazo w przyswajalnej dla 
roślin formie oraz uzupełnia poziom niezbędnych 
mikroelementów: mangan, cynk, miedź, bor, 
molibden, w optymalnych ilościach i proporcjach.  
 
Dawkowanie i wydajno ść: 
Dawkować codziennie, dobierając dawkę do 
indywidualnych potrzeb zbiornika - np. 1ml na 
kaŜde 40 litrów pojemności akwarium. Preparat 
pakowany jest w 100 ml oraz 500 ml butelki. 
 
Najlepiej stosowa ć razem z: 
Safe Water, 
Planta Gainer Classic 
Planta Gainer PRO Macro 
 
lub 
 
Planta Gainer PRO Hydro Mineral, 
Planta Gainer PRO Micro 
Planta Gainer PRO Macro 
 

 
 

PRO Macro 

 

 
Zastosowanie:  
Nawóz makroelementowy dla roślin wodnych i 
akwariowych. 
 
Ogólny opis:  
Wzbogaca wodę w niezbędne dla roślin wodnych 
makroelementy (azot, fosfor i potas) w optymalnych 
ilościach i proporcjach oraz biostymulatory, 
zapewnia wzrost i piękny wygląd roślin. 
Przeciwdziała dziurawieniu liści. 
 
Dawkowanie i wydajno ść: 
Dawkować codziennie, dobierając dawkę do 
indywidualnych potrzeb zbiornika - np. 1ml na 
kaŜde 40 litrów pojemności akwarium. Preparat 
pakowany jest w 100 ml oraz 500 ml butelki. 
 
Najlepiej stosowa ć razem z: 
Safe Water, 
Planta Gainer Classic, 
Planta Gainer PRO Ferro+ 
 
lub 
 
Planta Gainer PRO Hydro Mineral, 
Planta Gainer PRO Micro, 
Planta Gainer PRO Ferro+ 
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Safe Water  

 

 
Zastosowanie:  
Preparat do przygotowania i uzdatniania wody 
wodociągowej przed podaniem do akwarium. 
 
Ogólny opis:  
Preparat wiąŜe i neutralizuje chlor oraz metale 
cięŜkie zawarte w wodzie wodociągowej. Zawiera 
działające antystresowo witaminy z grupy B. 
Stabilizuje mikroelementy obecne w wodzie. 
Łagodzi podraŜnienia skóry ryb, związane z 
podmianą wody. Klaruje wodę. Do stosowania przy 
zakładaniu nowego akwarium, częściowej 
podmianie wody w akwarium na wodociągową oraz 
w transporcie ryb. 
 
Dawkowanie i wydajno ść: 
Dawkowanie: 1 ml na 4 litry wody. Preparat 
pakowany jest w 100 ml oraz 500 ml butelki, które 
wystarczają odpowiednio na 400 i 2000 litrów wody. 
 
Najlepiej stosowa ć razem z: 
Planta Gainer Classic 
Planta Gainer PRO Ferro+ 
Planta Gainer PRO Macro 

 
 
 
Propozycje doboru zestawów preparatów: 
 Preparaty 

Rodzaj Akwarium Classic Safe 
Water  

Hydro 
Mineral  Micro  Macro  Ferro+  

Początkującego, woda do podmian 
wodociągowa lub mieszana z R/O ���� ����     

Bardziej wymagające (czerwone) rośliny, 
woda do podmian wodociągowa lub 
mieszana z R/O 

���� ����       ���� 

Większa obsada roślin, mocniejsze światło, 
CO2, woda do podmian wodociągowa lub 
mieszana z R/O 

���� ����   ���� ���� 

Akwarium zaawansowane duŜo światła, 
gęsta obsada roślin, CO2, woda do 
podmian w 100% z filtra odwróconej 
osmozy (R/O) 

  ���� ���� ���� ���� 
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Filtr Odwróconej Osmozy 
Standard 380 

 

Zastosowanie:  
Filtr odwróconej osmozy 
 
Ogólny opis:  
to filtr odwróconej osmozy - estetyczny 
wygląd, niezawodność i bardzo duŜa 
wydajność (380 litrów na dobę) stawiają go 
w ścisłej czołówce w swojej klasie. 
Zastosowanie prefiltrów w korpusach 
dających moŜliwość wymiany wkładów 
znacznie obniŜa koszty eksploatacji, przez 
co jego zastosowanie jest w perspektywie 
bardzo ekonomiczne. 
 
Wydajno ść: 
membrana: 380 litrów (100 galonów) na 
24h. 
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Butla CO 2, 500 gr 

 

Zastosowanie:  
Fabrycznie nowa butla CO2 0,5 kg z 
zaworem uniwersalnym. Butla posiada 
atest do uŜytku  i nabijania CO2 w całej Unii 
Europejskiej. Butle sprzedawane, są w 
pełni nabite dwutlenkiem węgla. 
 

Akwarystyczne reduktory CO 2 

 

Zastosowanie:  
Redukuje ciśnienie i pozwalana na 
ustawienie odpowiedniego do zastosowań 
akwarystycznych, wolnego przepływu 
dwutlenku węgla CO2. Jest niezbędnym 
elementem przy podawaniu dwutlenku 
węgla z pomocą butli wysokociśnieniowej. 
 
Ogólny opis:  
Posiada estetyczny chromowany korpus, 
manometr wysokiego ciśnienia pozwala na 
kontrolę ilości CO2 w butli, a 
dwustopniowa  precyzyjna regulacja 
umoŜliwia dostosowanie ilości podawanego 
CO2 do potrzeb zbiornika. W komplecie  
znajduje się wysokiej jakości szybkozł ącze 
chroniące przed ulatnianiem się dwutlenku 
węgla oraz dopasowany dwumetrowy 
przewód pneumatyczny . 
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Dyfuzory CO 2 

Nano 

 

35 

 
35 ART 

 

30 PRO 

 

40 PRO 

 

50 PRO 

  

Zastosowanie:  
Urządzenia do rozpuszczania 
dwutlenku węgla (CO2) w 
wodzie akwarium. Są 
niezbędnym elementem przy 
podawaniu dwutlenkiem węgla 
z pomocą butli 
wysokociśnieniowej. 
 
Ogólny opis:  
Wykonane ze szkła 
laboratoryjnego, posiadają 
wtopioną membranę dyfuzyjną 
z kwasoodpornej ceramiki oraz 
przyssawki. Są efektywnym, 
estetycznym i bezpiecznym 
urządzeniem do rozpuszczania 
dwutlenku węgla w akwariach o 
róŜnej wielkości. Ich budowa 
pozwala na łatwą kontrolę ilości 
podawanego CO2 
zabezpieczając przed 
przedawkowaniem. Dzięki 
swoim małym rozmiarom nie 
zajmują miejsca wewnątrz 
akwarium, a ich estetyczny 
wygląd harmonizuje z pięknem 
podwodnej natury. 
 
Wydajno ść: 
Dyfuzory przeznaczone do 
kaŜdej wielkości akwariów od 
najmniejszych Nano, do nawet 
kilkuset litrowych (PRO). Przy 
duŜych zbiornikach moŜna 
stosować kombinację dwóch i 
więcej dyfuzorów. 
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Liczniki b ąbelków CO 2 

 
Zestaw zawór przeciwzwrotny + licznik 

bąbelków 

 

Licznik CO 2 PRO 

 

Licznik CO 2 Spirala 

  

 
 
 
Zastosowanie:  
Urządzenia do kontroli podawania dwutlenku 
węgla (CO2) do wody akwarium. Są wygodnym 
dodatkiem przy podawaniu dwutlenkiem węgla 
z pomocą butli wysokociśnieniowej. 
 
Ogólny opis:  
Wykonane ze szkła laboratoryjnego, posiadają 
przyssawki. Do zamontowania pomiędzy 
reduktorem a dyfuzorem. 

Permanentny Test CO 2 

 

Zastosowanie:  
Test CO2. W komplecie: szklany korpus, 
indykator, naklejka ze skalą barwną. 
 
Szklany korpus napełnia się wodą zmieszaną z 
indykatorem, następnie mocuje przyssawką do 
ściany akwarium pod powierzchnią wody. 
Porównywanie kolorów mieszaniny w korpusie 
do wzorca barw na naklejce pozwala na 
kontrolę ilości CO2 w wodzie akwarium. 
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Elektrozawory do  
dwutlenku w ęgla (CO2) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zastosowanie: 
Zawór elektromagnetyczny do dwutlenku 
węgla (CO2). Reguluje dozowanie CO2 do 
akwarium. Podłączony do włącznika 
czasowego umoŜliwia włączanie dozowania 
CO2 na dzień (akwarium oświetlone) i 
wyłączanie na noc (mrok w akwarium). MoŜe 
równieŜ współpracować z komputerem-
regulatorem pH, regulując i utrzymując stały 
poziom CO2 w wodzie. Po wyczerpaniu CO2 w 
butli, zapobiega zalaniu reduktora i butli wodą. 
 
Ogólny opis:  
Zawór wykonany jest z wysokiej jakości 
materiałów. W komplecie posiada wygodne i 
szczelne szybkozłącza na węŜyk 
pneumatyczny o średnicy 6 mm i moŜe być 
łatwo podłączony do wszystkich urządzeń 
CO2 Aqua Art. Dzięki, jedynie 6,5W mocy 
cewki, pracuje cicho i nie przegrzewa się. 
Zawór dostępny jest w dwóch wersjach 
pracujących z prądem elektrycznym o 
napięciu 12V lub normalnym prądem 
sieciowym 230V. Jako jedyny w swojej klasie 
posiada w korpusie wysokiej jakości zawór 
przeciwzwrotny, który po wyczerpaniu CO2 w 
butli zapobiega cofnięciu wody z akwarium do 
systemu CO2, co często zdarza się w 
przypadku innych zaworów, powodując ich 
uszkodzenia oraz uszkodzenia i/lub 
zanieczyszczenie reduktora i butli. 

Rurki do filtra 

 

 
 
 
 
 
Zastosowanie: 
Wlot oraz wylot wody do filtrów zewnętrznych. 
Ogólny opis:  
Komplet wlot i wylot do filtra zewnętrznego. 
Wysokiej jakości wykonanie, elegancki wygląd. 
Odpowiednie wykonanie szczelin we wlocie 
chroni nawet najmniejszych mieszkańców 
akwarium przed przypadkowym wessaniem. 
Końcówka wylotu w owalnej formie pozwala na 
takie ustawienie aby delikatny wir oczyszczał 
powierzchnie wody akwarium z błonki kurzu, 
która nie usuwana ogranicza wymianę gazową 
oraz hamuje światło. 
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Pinceta Prosta 

 

Delikatna długa (27 cm) pinceta, idealna do 
precyzyjnego sadzenia roślin. Elegancko 
opakowana, doskonale nadaje się na prezent. 

Pinceta Zagi ęta 

 

Delikatna długa (27 cm) pinceta, idealna do 
precyzyjnego sadzenia roślin. Elegancko 
opakowana, doskonale nadaje się na prezent. 

NoŜyczki Zagi ęte 

 

Delikatne, długie noŜyczki, z zagiętymi 
końcami, idealne do precyzyjnego operowania 
przy dnie akwarium, na przykład przy 
podcinaniu roślin niskopiennych. Elegancko 
opakowane, doskonale nadają się na prezent. 

NoŜyczki Proste 

 

Delikatne, długie noŜyczki, doskonałe do 
precyzyjnego operowania nawet w najtrudniej 
dostępnych miejscach w akwarium oraz 
szpalerach roślin. Elegancko opakowane, 
doskonale nadają się na prezent. 

Skrobak do szyb 

Skrobak do szyb, z wymiennym ostrzem, trzy 
składane teleskopowo części dają moŜliwość 
wygodnej regulacji długości. Elegancko 
opakowany, doskonale nadaje się na prezent. 

 



 

Aqua Art, ul. Przyrzecze 18, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel/fax (22) 754 24 23, e-mail: handel@aqua-art.pl, www.aqua-art.pl 

Wyrównywarka do podło Ŝa 
Wyrównywarka do podłoŜa. Z dwoma 
łopatkowymi końcówkami zarówno w trakcie 
zakładania akwarium jak i przy jego 
serwisowaniu daje moŜliwość precyzyjnego 
układania podłoŜa. Elegancko opakowana, 
doskonale nadaje się na prezent. 

Pinceta długa 

Długa pinceta do operowania w głębokich 
zbiornikach. 

 



 

Aqua Art, ul. Przyrzecze 18, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
tel/fax (22) 754 24 23, e-mail: handel@aqua-art.pl, www.aqua-art.pl 

 
 
 

 

AquaSubstrate 
AquaSubstrate jest naukowo opracowanym 
podłoŜem, stworzonym na bazie naturalnej 
wulkanicznej gleby. Spiekany z innymi, 
niezbędnymi materiałami oraz odŜywkami, tworzy 
porowatą, miękką strukturę, idealną do rozwoju 
naturalnej flory bakteryjnej oraz właściwego 
odŜywiania korzeni roślin. 
Unikalna technologia AquaSubstrate zapewnia 
klarowanie wody poprzez absorbowanie jej 
zmętnień i przebarwień. AquaSubstrate obniŜa 
twardość wody oraz koryguje bufor pH, ustawiając 
jego wartość w idealnym, dla roślin i zwierząt z 
tropikalnych biotopów wody miękkiej, przedziale 
ok. 6,5-7,0. 
Główne cechy AquaSubstrate to: 

1. Długotrwałe nawoŜenie: AquaSubstrate 
zawiera wolnouwalniający się nawóz dla roślin 
o długotrwałym działaniu; 

2. Klarowanie wody: AquaSubstrate przywraca 
przejrzystość wody, usuwa kolory i zmętnienia 
spowodowane np. drewnianymi elementami 
dekoracyjnymi wnętrza akwarium; 

3. Stabilizuje pH wody: AquaSubstrate zmiękcza 
wodę do poziomów właściwych dla naturalnych 
obszarów występowania większości roślin i 
ryb, pielęgnowanych w naszych akwariach. 
Stabilizuje bufor pH; 

4. Zdrowie dla korzeni: porowata struktura 
AquaSubstrate gwarantuje rozwój naturalnej 
flory bakteryjnej i jest doskonała dla zdrowego 
wzrostu i odŜywiania korzeni roślin; 

5. Naturalny wygląd AquaSubstrate doskonale 
komponuje się z aranŜacją akwariów 
roślinnych. 

Produkt dostępny jest w kolorze ciemno-
broząwym, pakowany jest w torby 5,4 kg. Torba 
5,4 kg AquaSubstrate zawiera ilość podłoŜa 
odpowiednią dla akwarium o pojemności ok. 40 
litrów. W nowo zakładanym akwarium naleŜy 
pokryć powierzchnię dna ok. 5-6 cm warstwą 
AquaSubstrate. 
Najlepsze efekty w pielęgnacji roślin uzyskuje się 
nawoŜąc je równolegle serią nawozów płynnych 
Planta Gainer. 
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ShrimpSand jest naukowo opracowanym 
podłoŜem. Stworzonym na bazie naturalnej 
wulkanicznej gleby. Spiekany z innymi, 
niezbędnymi materiałami oraz pierwiastkami 
alkaicznymi, tworzy porowatą, miękką 
strukturę, idealną do rozwoju naturalnej flory 
bakteryjnej. Unikalna technologia ShrimpSand 
chroni zdrowie, właściwy rozwój i 
bezpieczeństwo krewetek. Dzieję się tak 
poprzez, absorbowanie amoniaku i 
zanieczyszczeń. Zapewnia ona równieŜ 
klarowanie wody, dzięki absorbowaniu jej 
zmętnień i przebarwień. ShrimpSand koryguje 
twardość uŜytej wody, oraz ustawia bufor pH, 
stabilizując jego wartość w idealnym, dla 
krewetek poziomie pH 6,5 

Gray Mountan 

Naturalna skała pochodząca z dalekiego 
wschodu, o wspaniale rozwiniętych kształtach 
i fakturze powierzchni, swoim wyglądem 
przypomina znacznie większe formacje 
skalne. Nie zmienia znacząco parametrów 
wody. 
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Knife Stone 

 

Naturalna skała pochodząca z dalekiego 
wschodu. Charakteryzuje się ostrymi 
strzelistymi kształtami, dzięki którym pozwala 
doskonale kreować przestrzeń nawet w 
najmniejszych zbiornikach. Nie zmienia 
znacząco parametrów wody. 
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Red Moor Wood : 

 

 
 

Naturalne korzenie pochodzące z 
dalekowschodniej Azji. Piękne naturalne 
kształty. Szybki proces namakania i tonięcia. 
Po niedługim czasie zupełnie przestają barwić 
wodę. Doskonałe do obsadzania mchami. 
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Akwaria Najwy Ŝszej jako ści 

 
zwykłe szkło  –  Opti White 

(po lewej)– (po prawej) 
 
 

 
 

 
 

Opis:  
Akwaria wykonane ze szkła odŜelazionego Opti 
White które dzięki doskonałej przeźroczystości 
zapewnia moŜliwość obserwowania naturalnego 
podwodnego piękna w jego rzeczywistych kolorach. 
Szlifowanie i polerowanie krawędzi wszystkich tafli 
dodatkowo podnosi estetykę oraz poprawia 
wytrzymałość zbiorników. Fakt klejenia 
transparentnym silikonem dodatkowo daje niezwykłą 
lekkość i elegancje wyglądu zbiornika. 
 
Akwaria Aqua Art. s ą optymalnym rozwi ązaniem 
dla:  
• miłośników podwodnej natury, 

• akwarystów zakładających zbiornik otwarty, 

• akwarystów fotografujących rośliny i zwierzęta 
w swoich akwariach, 

• wszystkich, którzy cenią gustowne, 
wysmakowane i eleganckie rozwiązania w 
wystroju wnętrz. 

Wykonujemy akwaria typowe których szczegółowe 
wymiary znajdą Państwo w cenniku oraz akwaria na 
indywidualne zamówienie, prostopadłościenne, ze 
szkła o grubości 10, 12 i 15 mm. Wklejamy kominy 
przelewowe, box'y zewnętrzne, wykonujemy otwory 
w szkle. 

 

3. Dystrybucja: 
Aqua Art 
ul. Przyrzecze 18, 
05-510 Konstancin-Jeziorna 
tel: 022 754 24 23, 
fax: 022 213 83 73, 
tel kom:0513 067 977, 
tel kom:0504 123 944, 
e-mail: handel@aqua-art.pl, 
www.aqua-art.pl 
 


