
✔ Vandtest
✔ Korrektion af vandværdierne 
✔ Optimering af fi lterfunktionen

✔ Rensning af vandet og 
 opretholdelse af klart vand
✔ Behandling af trådalger

En sund dam med 
krystalklart vand, smukke fi sk 
og fl otte planter trin-for-trin.

Alt, du behøver for 
en vellykket dam.

TA´ ENGRATISBROCHURE
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En smuk krystalklar dam 
begynder med sundt vand.

Vedligeholdelse af din 
dam i 5 nemme trin .
Den relative lille mængde vand 
i de fl este damme gør det vanskeligt at 
opnå en naturlig balance, medmindre vi 
sørger for at holde dammen sund. 

 Den rigtige vandkvalitet er afgørende, men 
fi sk og nedbrydning af organisk aff ald, som 
rådnende planter og blade, kontaminerer 
konstant vandet. Diagrammet viser, 
hvordan de vigtigste processer i dammen 
foregår.

Online damtjek.
Colombo tilbyder et interaktivt online damtjek. Når du har 
testet vandet, kan du indtaste resultatet i vores online 
damtjek. Der generes en komplet vejledning, som vil give dig 
krystalklart og sundt vand i en håndevending.

Scan QR-
koden, eller 
besøg vores 
websted:
havedamcheck.colombo.nl

Hent information 
om:
• Vandkvalitet
• Algebehandling
• Vejledning om 

fi skesygdomme
• Forhandlere

• Affald
• Foderrester
• Planterester
• Døde dyr o.s.v.

Optagelse gennem
vegetabilske proteiner 

Iltrige
forhold

Vandplanter

Nitrat-reducering på grund
af anaerobe bakterier 

Ammoniak
NH3 / NH4

Nitrit
NO2Nitrat

NO3

Kvælstof
N2



pH Test. KH Test. GH Test. NH3 Test.NH  Test NO2 Test. NO3 Test. PO4 Test.
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Trin 1: Vandtest.

6-in-1 Quicktest:
En pakke med Quicktest 6-in-1 Test Strip 
indeholder 50 strips, som giver præcis måling 
af 6 værdier. 

Test pH-, KH-, GH-, nitrit-, nitrat- og 
klorværdierne i vandet på 1 minut. 
Egnet til damme og akvarier.

Aquatest Testlab Professional:
Colombo Testlab Professional, prisbillig Colombo testlab, som 
indeholder alle dryptest i en praktisk kuff ert. På vores websted kan 
du se videoer om, hvordan vandtestene udføres. Det gør test af 
vandet utrolig nemt. Besøg vores websted www.colombo.nl

Brug Quicktest strips eller Aquatest dryptests til at teste vandet. Du kan 
indtaste vandværdierne i vores testformular. Du kan også bruge vores 
online damtjek.

Aquatest dryptests:

Indeholder 
følgende tests:

NH3

Ammonia

NO2

Nitrite

NO3

Nitrate

PO4

Phosphate

pH

Acidity

KH

Carbonate Hardness

GH

General Hardness

NH3

Ammonia

NO2

Nitrite

NO3

Nitrate

PO4

Phosphate

pH

Acidity

KH

Carbonate Hardness

GH

General Hardness

Quicktest giver dig 
en hurtig og simpel 
indikation af pH-, 
KH-, GH-, nitrit- og 
nitrat-værdierne. 

1 pakkeindeholder  50 teststrips
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> 12°DH For højt Skift 25 % af vandet, og tilsæt Colombo Fish Protect.
5-12 Optimalt Oprethold vandkvalitet med Balantex og Bi-Clear.
< 5 For lavt Tilsæt KH Plus, og kontroller pH-værdien.
Optimal værdi: 6º - 10ºDH

KARBONATHÅRDHED

KH

> 15°DH For højt Skift 25 % af vandet, og tilsæt Colombo Fish Protect.
10-15 Optimalt Oprethold vandkvalitet med Balantex og Bi-Clear.
< 10 For lavt Tilsæt Colombo GH Plus.
Optimal værdi: 10º - 15ºDH

SAMLET HÅRDHED

GH

Trin 2: Korrektion af vandværdier.

Rækker til:
1.000 ml = 7.000 l + 4˚DH  
2.500 ml = 17.500 l + 4˚DH
5.000 ml = 35.000 l + 4˚DH 
15.000 ml = 105.000 l + 4˚DH

Rækker til:
1.000 ml = 7.000 l + 4˚DH 
2.500 ml = 17.500 l +4˚DH
5.000 ml = 35.000 l + 4˚DH 
15.000 ml = 105.000 l +4˚DH

Hårdhed (KH Plus).
Korrekt karbonathårdhed (KH) er et krav for en dam med 
klart vand, sunde fi sk og planter og en stabil pH-værdi. KH er 
en målenhed for den samlede mængde af opløste karbona-
ter i damvandet. 

Når KH er for lav, kan pH svinge, og det er meget skadeligt for 
livet i dammen.

Samlet hårdhed (GH Plus).
Korrekt generel hårdhed (GH) er vigtig for at opnå klart vand. 
GH er en målenhed for den samlede mængde af opløste mi-
neraler i damvandet. Disse mineraler består hovedsageligt af 
calcium. 

Mineralerne er vigtige for fi skenes og planternes sundhed.

Korrekte værdier:
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Opretholdelse af vandværdier.

Rækker til:
1.000 ml = 7.000 l + 4˚DH  
2.500 ml = 17.500 l + 4˚DH
5.000 ml = 35.000 l + 4˚DH 
15.000 ml = 105.000 l + 4˚DH

Balantex.
For en stabil dam med sunde fi sk

KH og GH-værdierne kan opretholdes med Balantex. Regel-
mæssig tilsætning af Balantex i vandet forebygger, at KH og 
GH-værdierne bliver for lave. For lav KH-værdi kan resultere i 
store udsving i pH-værdien, og det er meget skadeligt for alt 
liv i dammen. Fisk og planter trives ikke i vand med en lav 
GH-værdi.

Derfor bør du tilsætte Balantex til damvandet ugentligt i dam-
sæsonen. Det regulerer KH- og pH-niveauerne og øger 
GH-værdien, hvilket er vigtigt for god plantevækst. 

Rækker til:
1.000 ml = 5.000 l 
2.500 ml = 12.500 l

pH-min.
pH er en matematisk reference til mængden af opløst syre i 
damvandet. pH kan have en værdi mellem 0 og 14. En lav 
pH-værdi betyder, at vandet surt; en høj pH-værdi betyder, 
at vandet er basisk. Store udsving i pH er skadeligt for fi sk. 
Særligt ved fi lterstart kan det have en meget negativ 
virkning.

Korrekte lave KH- og GH-
værdier ved brug af Colombo 
KH Plus og/eller GH Plus. 

Brug Balantex regelmæssigt 
for at undgå, at KH- eller 
GH-værdierne bliver for lave.

> 8 Basisk Reducer pH-værdien med pH-min.
7-8 Optimalt Oprethold vandkvalitet med Balantex og Bi-Clear.
< 7 Surt Tilsæt KH Plus for at øge og stabilisere pH.
Optimal værdi: 7,0 - 8,0

SURHED

pH

Korrekte værdier:

100 % 
biologisk

Stabiliserer 
pH

100%

Biological

Increases

GH

< 8 - 15
Stabilizes

pH

< >7-8
Increases

KH

< 6 - 8

Øger 
GH

100%

Biological

Increases

GH

< 8 - 15
Stabilizes

pH

< >7-8
Increases

KH

< 6 - 8

Øger 
KH

100%

Biological

Increases

GH

< 8 - 15
Stabilizes

pH

< >7-8
Increases

KH

< 6 - 8

Tip.
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Rækker til:
500 ml = 2.500 l
1.000 ml = 5.000 l
2.500 ml = 12.500 l

Rækker til:
500 ml = 2.500 l
1.000 ml = 5.000 l
2.500 ml = 12.500 l

Rækker til:
500 ml = 5.000 l
1.000 ml = 10.000 l
2.500 ml = 25.000 l

Bactuur Filterstart.
Filterstart er en bakteriestarter til nye og eksisterende damme. 
Om foråret og efter vedligeholdelse skal den naturlige balance 
genetableres. De levende bakterier i Filterstart hjælper med at få 
fi ltret til at virke hurtigst muligt.

Bacto Balls.
Kugler, som indeholder aktive bakterier, der giver en sund dam.

Brug Bacto Balls for at få rent og klart vand, optimal biologi og 
sunde fi sk og planter. Produktet reducerer også algevækst og 
nedbryder organisk aff ald. For nem brug kan Bacto Balls lægges i 
en boldpose, som kan hænges i fi lteret eller dammen. Bacto 
Balls er imprægneret med unikke Colombo-bakterier. Der er 
blevet anvendt DNA-screeningsteknikker til at udvælge de 
bedste stammer.

Bactuur Activator.
Activator er en vegetabilsk biokatalysator. Det unikke ekstrakt af 
planter booster de gavnlige bakterier i Filterstart og Bactuur 
Clean. Det hjælper med at opnå den ønskede bakterievirkning.

Trin 3: Optimer fi lterfunktionen.

NitrateAmmonia

Nitrite

Filter

Oxygen

Bacteria

LIVING BACTERIA

ACTIVE

&
M

AINTENANCE

QUICK START

N

5.000 LITER

1.000 ML

LIVING BACTERIA

ACTIVE

&
M

AINTENANCE

QUICK START

5.000 LITER

1.000 ML

LIVING BACTERIA

ACTIVE

&
M

AINTENANCE

QUICK START

5.000 LITER

1.000 ML
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> 0,5 mg/l Farligt Skift mindst 50 % af vandet, og tilsæt Bi-Clear.  
  Understøt fi lterfunktion med Filterstart og Activator.
  Kontroller NH3-værdien igen efter skift af vand.
0,2 – 0,5 For højt Tilsæt Filterstart og Activator for at optimere fi lterfunktionen.
0 Optimalt Kontroller også NO2-værdien!

> 0,5 mg/l Farligt Skift mindst 50 % af vandet, og tilsæt Fish Protect.
  Understøt fi lterfunktion med Filterstart og Activator.
  Kontroller NH2-værdien igen efter skift af vand.
0,25 – 0,5 For højt  Tilsæt Filterstart og Activator for at optimere fi lter-
  funktionen.
0 Optimalt Kontroller også NH3-værdien med Aquatest
  dryptest for ammoniak.

Optimal værdi: 0 mg/l

Optimal værdi: 0 mg/l

AMMONIAK

NITRIT

NH3

NO2

Test vandkvaliteten 
regelmæssigt.

Ligesom ved alle andre kæledyr skal fi skenes levested også holdes rent. 
Fisk producerer skadelig ammoniak. Bakterier i damfi ltret omdanner  ammoniak 
via nitrit til uskadeligt nitrat. 

De gavnlige bakterier i damfi ltret skal have tid til at udvikle sig. Det er derfor, der ofte opstår 
problemer under opstart. Udfør regelmæssigt vandtests for at sikre, at vandet er rent og 
sundt for dine fi sk.

Korrekte værdier:
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I sundt damvand kan udvikling af alger forårsage 
problemer. Tilstedeværelsen af næringsstoff er eller 
påvirkning fra sollys kan forårsage hurtigt algevækst. 
Blandt andet kan svævealger resultere i, at vandet bliver 
grønt og grumset. 

Colombo tilbyder produkter, som løser algeproblemer 
hurtigt, og vedligeholdelsesprodukter, som forebygger 
ny algevækst.

Trin 4: Klart damvand! 
Forebyg og kontroller svævealger.

Rækker til:
500 ml = 2.500 l
1.000 ml = 5.000 l
2.500 ml = 12.500 l

Bactuur Clean Sludge.
Heterotrofe bakterierne i Clean vil hurtigt nedbryde slam og 
organisk aff ald. Resultatet er en ren dam og et rent fi lter og 
dermed færre problemer med alger og vandkvalitet.

> 40 mg/l For højt Skift vandet regelmæssigt og tilsæt Fish Protect
  bagefter; brug Bi-Clear regelmæssigt for at forhindre  
  opbygning af nitrater.
20-40 Normalt Tilsæt Bi-Clear for at holde NO3-værdien under 20 mg/l.
< 20 Optimalt  Kontroller også NH3-værdien med Aquatest
  dryptest for ammoniak.

Optimal værdi: 0 - 20 mg/l

NITRAT

NO3

Korrekte værdier:
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Algadrex.
Svævealger forårsager ofte grønt vand i dammen. Når Algadrex 
tilsættes vandet, bliver vandet klart på under en time. Algerne 
klumper sig sammen og fl yder på overfl aden. Derefter synke de 
til bunds eller vil blive fanget i fi ltret.

Bi-Clear.
Den naturlige løsning for sundt og klart damvand!

Bi-Clear hæmmer algevækst, og indeholder rensende bakterier 
og naturligt ler. Leret binder næringsstoff er, metaller og andre 
kemiske stoff er i damvand og forbedrer dermed vandkvaliteten. 

Bakterierne i produktet fremmer fi lterfunktionen samt fjerner 
slam og kontaminerende organiske stoff er. Ugentlig brug sikrer 
sundt, klart vand.

Svævealger kan fjernes eff ektivt med 
Colombo Algadrex. Når Algadrex til-
sættes damvandet,klumper alger og 
svævepartikler sig sammen. 

De fanges i fi ltret eller kan nemt fjer-
nes med et net. 

Når Colombo Bi-clear bruges regel-
mæssigt, forhindres udvikling af nye 
alger, og vandet forbliver krystal-
klart. De naturlige aktive ingredien-
ser i Bi-Clear hæmmer udviklingen af 
svævealger. Desuden har produktet 
et højt mineralindhold, som er altaf-
gørende for fi sk og planter.

Rækker til:
500 ml = 5.000 l
1.000 ml = 10.000 l
2.500 ml = 25.000 l Grønt vand Efter 30 min. Efter 60 min. Fjern rester

Rækker til:
1.000 ml = 14.000 l
2.500 ml = 35.000 l
5.000 ml = 70.000 l

100 % 
biologisk

Krystalklart 
vand

Rent vand Vedligeholdelses- 
produkt
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Lys har fri adgang i klart vand. Derfor er trådalger ofte 
et problem i damme med klart vand. Trådalger vokser 
på dammens vægge og kan tilintetgøre vandplanter.

Colombo tilbyder produkter, som løser algeproblemer 
hurtigt, og vedligeholdelsesprodukter, som forebygger 
ny algevækst.

Trin 5: Forebyg og bekæmp trådalger.

Phosphate X.
Forhindr algevækst med denne fl ydende fosfatfjerner!

Gennem forskning har vi udviklet en fl ydende fosfatfjerner. 
Tilsæt ganske enkelt Phosphate X til vandet for at 
fjerne fosfater.

> 1 mg/l For højt  Tilsæt Phosphate X for at fjerne fosfater.
0,5 - 1 Normalt  Tilsæt Phosphate X for at holde PO4-værdien under 0,5 mg/l.  
< 0,5 Optimalt Kontroller også NO3-værdien!

Optimal værdi: 0 - 0,5 mg/l

FOSFAT

PO4

Korrekte værdier:
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Algisin®.
Fjern svævealger hurtigt og effektivt.

På grund af sollys kan svævealger hurtigt udvikles og 
tilintetgøre vandplanter. Den enzymatiske virkning i Algisin 
fjerner essentielle næringsstoff er, som trådalgerne har brug 
for. Algeresterne kan nemt fjernes.

BiOx.
BiOx renser din dam med aktiv oxygen og nedbryder slam.

Så snart BIOx kommer i kontakt med vand, frigives aktiv oxygen 
omgående. På grund af den stærke naturlige oxidationskraft i 
BIOx nedbrydes organisk kontaminering og slam. Brug af BIOx 
ugentligt holder din dam fri for alger. Oxygen er en vigtig faktor 
i dit dammiljø. Bakterierne i damfi ltret bruger oxygen til at 
nedbryde aff ald. Derfor fremmer optimeret oxygenmætning 
dit biologiske fi lters funktion. Det højere oxygenniveau gør det 
lettere for dine fi sk at få nok oxygen fra vandet.

Du kan bruge dobbelt 
dosis for at hovedrengøre 

din dam!
Det må kun gøres hver 

2. måned!

Scan QR-
koden for at 
se BiOx-
videoen:

Rækker til:
1.000 ml = 10.000 l
2.500 ml = 25.000 l
5.000 ml = 50.000 l

100 %

Resultat
garanteret

Teststrip
medfølger

Hurtig
virkning

Rækker til:
1.000 ml = 32.000 l
2.500 ml = 80.000 l
5.000 ml = 160.000 l

100 % 
biologisk

Vedligeholdelses-
produkt

Ekstra 
oxygen

O2

kraftfuldt
rensing

BOOST
2x15 ml

BOOST
2x15 ml - 

5000 l

Når trådalgerne er fjernet, skal BIOx 
anvendes regelmæssigt for at forhin-
dre vækst af nye trådalger. Den stær-
ke oxiderende kraft hos BIOx stopper 
væksten af trådalger på en naturlig 
måde. Desuden frigiver BIOx aktive-
ret oxygen, som stimulerer biologiske 
processer i damvandet. Det resulterer 
i et bedre levemiljø for fi sk og planter.

Algisin er en kraftfuld og eff ektiv 
løsning til at fjerne trådalger. Efter 
brug reduceres trådalgerne allere-
de inden for få dage; inden for 14 
dage er dammen fri for trådalger. 
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Bactoplus.
Bakterierne renser vandet på en naturlig måde.Bakterierne renser vandet på en naturlig måde.

BactoPlus Fresh PSB.
Levende PSB for overlegen vandkvalitet.

Fotosyntetiske Bakterier er i stand til at absorbere store mængder 
organisk spild, og derfor vil det øge vandets kvalitet, som resulterer i et 
bedre miljø for fi skene. Bakterier i for eksempel Filter Starter (Gel) og BSO 
bruger oxygen, hvorimod fotosyntetiske bakterier bruger lys, og derfor er 
der ingen konkurrence blandt bakterierne i dit fi lter. PSB kan blive brugt i 
store mængder. 

PSB’en er produceret i vores egne faciliteter og er pakket ufortyndet. Den 
røde farve i BactoPlus PSB er den naturlige farve. Ingen farvestoff er er tilføjet 
til produktet. karotinet som bliver produceret af bakterierne giver den 
røde farve; Karotinet er nødvendig for at absorbere lys. Tilstedeværelsen 
af naturligt karotin i produktet gør det egnet som en tilføjelse til fi skefoder, 
og når fi skene optager karotinet vil deres farver blive øget.

BactoPlus Fresh PSB Food spray.
Naturlig caroten for optimal vækst, sundhed og farver! 

Naturligt Karotin til at øge fi skenes farve. Kosttilskud: producerer karo-
tin, forbedrer væksten, helbredet og farverne på dine fi sk, ved at bru-
ge unikke levende fotosyntetiske baktier (PSB) dyrket i Holland. PSB’en 
producererkarotin og astaxanthin, disse er naturlige farvefremhævel-
ser, er rig på pro-vitamin A og ligeså kraftfulde antioxiderende. 

PSB indeholder også høje mængder af øge fra aminosyre. Tilføj PSB 
Food Spray til dit fi skefoder dagligt for at øve farverne, væksten og hel-
bedret på fi skene.

Rækker til:
2.000 ML = 200.000 ltr

En højere dosis er ikke skadelig 
og fremskynder resultaterne!

Dosering:
500 ML BactoPlus Fresh PSB 
Food spray er nok til ca. 50 kg 
koifoder. Brug sprayen inden 
for 6 måneder efter købet.

Har du PSB Spray tilovers? Hæld 
det derefter i dammen, hvor det 
virker med det samme!

Geen
conserveringsmiddel

BiologischGeen
kleurstoffen

RE
D

Ingen 
farvestoffer
Geen

conserveringsmiddel
BiologischGeen

kleurstoffen

RE
D

100 % 
biologisk

Geen
conserveringsmiddel

BiologischGeen
kleurstoffen

RE
D

Ingen 
konsekvens 
ressourcer

Geen
conserveringsmiddel

BiologischGeen
kleurstoffen

RE
D

Ingen 
farvestoffer
Geen

conserveringsmiddel
BiologischGeen

kleurstoffen

RE
D

100 % 
biologisk

Geen
conserveringsmiddel

BiologischGeen
kleurstoffen

RE
D

Ingen 
konsekvens 
ressourcer

Anvendes og anbefales
af eksperter!
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Hemmeligheden til fantastisk vand fra Japan.

Ohmizu.
Mineraler og bakterier til Niigata-vand! 

BactoPlus Ohmizu skaber fremragende damvand til Koi. Avl af 
Koi startede for mere end 100 år siden i den japanske provins 
Niigata. Den dag i dag producerer Niigata regionen de største 
mængder af højkvalitets Koi i Japan. En af hemmelighederne 
for det er den høje vandkvalitet. Det er ikke tilfældigt at Nii-
gata også producerer de bedste ris i Japan. Vandet der bliver 
brugt til at gro ris og Koi er rengjort af naturen og indeholder 
værdifulde mineraler.

BactoPlus analyserede vandet fra Niigata og udviklede Oh-
mizu. Med Ohmizu’s værdifulde mineraler i vandet bliver 
urenheder absorberet og den specielle BactoPlus bakterie 
der er tilføjet til produktet forbedre fi lterets ydeevne og fjer-
ner slam og organisk spild. 

Resultatet er et krystalklart og sundt vand, rig på mineraler 
som er perfekt til den korrekte udvikling af dine Koi.

Ohmizu.

Rækker til:
2,5 ltr = 50.000 l
25 ltr (poser)= 500.000 l
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Damfoder af højeste kvalitet.
Til alle dine damfi sk og Koi.

✔ Premium Sticks
✔ Alle sæsoner

✔ Dagligt
✔ Flydende

✔ Premium Sticks
✔ Alle sæsoner

✔ Dagligt
✔ Flydende

• Komplet foder til alle damfi sk
• Sticks af højeste kvalitet med højere vægtfylde end gennemsnittet.
• Bedre kvalitet fremmer vækst og smukke farver.
• Firkantet spand sikrer optimal hyldeudnyttelse
• Genlukkeligt låg

Pond Sticks.

140 g pr. liter.

• Komplet foder til alle damfi sk
• Pellet af højeste kvalitet til en gunstig pris pr. kilo.
• 3,75 x mere vægt og kvalitet end billigere Pond Sticks.
• Bedre kvalitet fremmer vækst og smukke farver.
• Firkantet spand sikrer optimal hyldeudnyttelse
• Genlukkeligt låg

Power Pellets.

300 g pr. liter.

• Komplet foder til alle damfi sk
• Sticks af højeste kvalitet med højere vægtfylde end 

gennemsnittet.
• Bedre kvalitet fremmer vækst og smukke farver.
• Firkantet spand sikrer optimal hyldeudnyttelse
• Genlukkeligt låg

Multi Sticks.

140 g pr. liter.

✔ Premium Sticks
✔ Alle sæsoner
✔ Farvefremmende

✔ Flydende
✔ Dagligt

✔ Premium Pellets
✔ Alle sæsoner
✔ Hurtig vækst

✔ Flydende
✔ Dagligt
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Damfoder af højeste kvalitet.
Til alle dine damfi sk og Koi.

✔ Duo colour
✔ Alle sæsoner

✔ Dagligt
✔ Flydende

✔ Duo colour
✔ Alle sæsoner

✔ Dagligt
✔ Flydende

• Koi Pellets er det bedste komplette foder af højeste kvalitet til Koi:
• Fremragende vækst; med afbalanceret niveau af proteiner og 

fedtstoff er.
• Fremragende sundhed; med stabiliseret C-vitamin og beta-glucaner 

(fra gær).
• Sublime farver; spirulina og astaxanthin fremmer smukke farver 

hos din Koi.
• Optimal vandkvalitet; præbiotika (inulin) fremmer
• fordøjelsen og tarmfl oraen, hvilket resulterer i mindre 

kontaminering af vandet.

Koi Pellets.

• Sturgeon Pellets er synkende størfoder med ingredienser af høj 
kvalitet.

• Fremragende vækst; med afbalanceret niveau af proteiner og 
fedtstoff er.

• Fremragende sundhed; med en optimal profi l af fedtsyre og 
aminosyre.

• Afstemte foderbehov; med fi skemel og blodprodukter.
• Synkende foder; for god accept hos stør.

Sturgeon Pellets.

✔ Premium Pellets
✔ Alle sæsoner
✔ Sublime farver

✔ Flydende
✔ Dagligt

✔ Premium Pellets
✔ Alle sæsoner
✔ Hurtig vækst

✔ Flydende
✔ Dagligt

350 g pr. liter.

650 g pr. liter.

• Komplet foder til alle damfi sk.
• Premium Sticks
• Bedre kvalitet: for god vækst og smukke farver.

Economy.

Medium 6 mm.Mini 3 mm.

320 g pr. liter.
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Gratis brochure

Professionelle produkter til din dam.
Colombo BV har udgivet denne publikation. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres eller 
publiceres i nogen form, det være sig elektronisk, mekanisk, fotokopiering eller på anden måde, uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver. På trods af den største omhu, der er udvist til teksten, er ud-
giver ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå som følge af fejl, der kan være i denne brochure. 
Art. nr. N9090905

Franse Akker 7, 4824 AL, Breda, The Netherlands - www.colombo.nl

30 års erfaring, 
det gør forskellen.

Colombo producerer professionelle produkter til vedligeholdelse af dit akvarium. 
Vores produkter er udviklet baseret på mere end 30 års erfaring og vedvarende forbedringer 
understøttet af grundig forskning og produktudvikling.

I Colombo forskningscenter tager vi ikke tingene for givet. Hvert produkt testes omhyggeligt inden 
det sendes på markedet. Derfor kan vi garanterer optimale resultater. Vi søger altid innovative 
løsninger, så vidt muligt på et naturligt grundlag. Udvikling og produktion af medicin til at kurerer 
syge fi sk med succes er vores ekspertise fra starten. Intet andet brand tilbyder sammenlignelige 
resultater. Hvis du selv blev syg, ville du så ikke foretrække at blive tilbudt den bedst mulige medicin 
for at blive rask og sund hurtigst muligt? Det er derfor, vores produkter bruges og anbefales af 
specialister,  dyrlæger og dambrug.


