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Voor een gezonde, heldere en
natuurlijke vijver met prachtige planten

RAL PON

Voor een prachtige

natuurlijke vijver
Gratis brochure
Neem mee!

Een prachtige heldere vijver
begint met gezond water

Natura Maërl

Natuurlijke mineralen voor een heldere en gezonde vijver
Gemakkelijk toe te dienen korrels van duurzaam gewonnen zeewierkalk. Maërl heeft
2 belangrijke eigenschappen. Het stabiliseert de hardheid van het vijverwater en
daarmee de pH. Bovendien bevat Maerl door zijn natuurlijke herkomst belangrijke
mineralen en sporenelementen. Dit is niet alleen goed voor de plantengroei maar
ook de bacteriën in de vijver hebben hier veel baat bij. Beide eigenschappen
zorgen zo voor een gezond en stabiel biologisch evenwicht in uw vijver.
Voldoende voor:
1.000 ML = 10.000 ltr | 2.500 ML = 25.000 ltr
5.000 ML = 50.000 ltr

Natura Clean

Reinigt de vijverbodem op natuurlijke wijze
Eén van de grootste problemen in een natuurlijke vijver is de ophoping van vuil
en slib op de bodem, afkomstig van o.a. vissenuitwerpselen, plantenresten en
ingewaaide bladeren. Deze sliblaag verstikt en verzuurt de bodem, en kan leiden
tot troebel water en sterke algengroei. Colombo Natura Clean neutraliseert de
verzuring via natuurlijke mineralen en bevat miljarden slib-afbrekende bacteriën om
het vuil en slib te verwijderen.
Voldoende voor:
1.000 ML = 15.000 ltr | 2.500 ML = 37.500 ltr
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Natura Straw

Korrels van gerstestro voor helder vijverwater
Colombo Natura Stro bestaat voor 100% uit natuurlijk gerstestro wat in handzame
korrels is geperst voor gemakkelijk gebruik. Van gerstestro is al tientallen jaren bekend
dat het helpt in het helder en algen-vrij houden van een vijver. Gerstestro is volledig
natuurlijk en 100% biologisch afbreekbaar.

Natura Plant Tabs 10 st.

Bemestingstabletten met gereguleerde
afgifte voor vijverplanten
Tabletten in het voorjaar aanbrengen,
de planten worden dan het hele seizoen
voorzien van voeding.
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Voor een biologische vijverbodem

Natura Substraat

Natuurlijk substraat voor een biologisch actieve vijverbodem
Het biologisch evenwicht in een vijver is een voorwaarde voor een goede
waterkwaliteit. De beste en gemakkelijkste manier om hiervoor te zorgen is door de
vijverbodem te bedekken met Colombo Natura Substraat wat functioneert als één
groot biologisch filter. Door de grote poreuze korrel met een open structuur vormt
zich groot oppervlak waar miljarden bacteriën kunnen groeien. Deze bacteriën
zullen het water zuiveren en gezond houden. Door het open en poreuze karakter
van Colombo Natura Substraat is het ook zeer geschikt als biologisch filtermateriaal.
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Voor een decoratieve en
natuurlijke uitstraling

Natura Gravel

Gereinigd vijvergrind voor het afdekken van plantmanden, vijverrand
en bodem.
Colombo Natura Grind is speciaal voor de vijver geselecteerd grind
wat gewassen is en vrij van vervuiling. Het kan gebruikt worden voor
het afdekken van vijveraarde zodat vissen niet in de aarde kunnen
wroeten. Natuurlijk is het ook zeer geschikt om de vijverbodem
een decoratieve en natuurlijke uitstraling te geven.
U heeft de keuze uit 2 maten: 4-6 mm en 8-12 mm.
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Natura Plant Soil

Natuurlijke vijveraarde voor groeiende en bloeiende vijverplanten.
Colombo Natura Vijveraarde bestaat uit natuurlijke grondstoffen zoals klei en turf.
Het bevat alle voedingsstoffen die nodig zijn om vijverplanten optimaal te laten
wortelen, groeien en bloeien. Het is geschikt voor alle soorten vijver-, oever- en
moerasplanten. U kunt het gebruiken in plantenmanden maar ook als vijverbodem.
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Natuurlijke grondstoffen
voor optimale groei

Natura Lily Soil

Waterlelie aarde verrijkt met extra klei voor gezonde en bloeiende lelies.
Colombo Natura Waterlelie Aarde bestaat uit natuurlijke grondstoffen met
als belangrijkste ingrediënt klei waardoor u gegarandeerd bent van de juiste
voedingsstoffen die nodig zijn voor goed wortelende, prachtig bloeiende lelies met
een mooie bladvorming.
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30 jaar ervaring, dat maakt het verschil

Colombo maakt professionele producten voor het onderhoud van uw vijver. Onze
producten zijn het resultaat van ruim 30 jaar ervaring en continue verbetering door
gedegen onderzoek en productontwikkeling.
In het Colombo onderzoekslaboratorium gaan we niet over één nacht ijs. Elk product
wordt grondig en intensief getest voordat het op de markt wordt gebracht, daarmee
garanderen we een optimaal resultaat. Daarnaast zoeken we altijd naar innovatieve
oplossingen, waar mogelijk op een biologische basis.

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl

Professionele producten
voor uw vijver
8 715897 317095
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