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ZvonVulkan Žarki Èaša

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Primerna za uporabo v vrtnih ribnikih, fontanah in 
manjših potokih

Snemljivi del za fino filtriranje za uporabo v potoku 

Premièna teleskopska cev s 4 šobami in kroglastim zgibom

Drugi izhod lahko regulirate

1/2”, 3/4”, 1” prikljuène cevi z možnostjo reguliranja 

Zašèita proti pregrevanju

3 leta garancije

ÈRPALKE ZA STUDENCE PondoVario 1000 - 2500

4 mm 1 mm

Modeli

Modeli

PondoVario 1000

PondoVario 1500

PondoVario 2500

PondoVario 1000

PondoVario 1500

PondoVario 2500

1000 l/h Qmax

1500 l/h Qmax

2300 l/h Qmax

1,5 m Hmax

1,9 m Hmax

2,2 m Hmax

11 W

25 W

40 W

10 m

10 m

10 m

Številka artikla: 57122

Številka artikla: 57123

Številka artikla: 57124

80 cm

140 cm

180 cm

Zvon

Uèinek Pritisk 220-240 V/50 Hz

Podatki o vodni gladini pomenijo najveèjo vrednost, širina in višina se lahko regulirata.

Vulkan Žarki Èaša

80 cm

140 cm

180 cm

40 cm

70 cm

100 cm

55 cm

100 cm

150 cm

20 cm

35 cm

50 cm

20 cm

30 cm

45 cm

• 

• 

• 

Primerna za fontano v obliki kipca 
v zaprtem prostoru

Pretok vode se lahko regulira 
(150-300 l/h)

1/2 ” prikljuèna cev

• 

• 

• 

• 

Kompaktna in lahka

Primerna za fontano v obliki kipca tako 
v zaprtem prostoru kot na prostem

Pretok vode se lahko regulira 
(150-500 l/h)

1/2 ” prikljuèna cev

PondoCompact 300
PondoCompact 600

220-240 V / 50 Hz / 9 W

500 l/h

0,8 m

10 m

220-240 V / 50 Hz / 5 W

300 l/h

0,7 m

1,5 m

Številka artikla: 37057 Številka artikla: 37058

ÈRPALKE ZA FONTANO V OBLIKI KIPCA

Brez šob

•

•

•

•

•

 Èrpalka za bogatenje vode v ribniku s kisikom

 1 oziroma 2 x 10 m cev

 1 oziroma 2 kamna za izpihavanje 
s povratnim ventilom

 Namestite ga tako, da bo varovan pred vlago

 1 oziroma 2 nadomestna membrana

•

•

•

•

 Šèiti pred popolno 
zamrznitvijo

 Lahko jo obtežimo s slojem 
peska 

 Izmenjavanje plina skozi 
odprtino za prezraèevanje

 Izdelana je iz stiropora, 
dvodelna

•

•

•

•

Naravna aktivna moè za 
prepreèevanje lasastih 
in lebdeèih alg

 100 % biološki

Zagotavlja èistoèo in 
prozornost vode v vašem 
ribniku

 1,5 kg za 10.000 litrov •

•

•

•

 Nudi varno zašèito 
pred popolno 
zamrznitvijo

 Plin se izmenjuje s 
pomoèjo vode

 Èrpalka z uèinkom 
300 l/h 

 Podoba žabe, 
izdelana iz stiropora

PondoPolar

PondoFit 
Alga stop

Pondo
Polar 300

PondoAir 100 / 200

32 cm

2,5 W

90 l/hŠtevilka artikla: 56493

Številka artikla: 36973

Številka artikla: 36825

Številka artikla: 56940

SET ZA PREZRAÈEVANJE 
(VENTILACIJO)  

NAPRAVA PROTI LEDU  

1,2 m

1,5 m

Številka artikla: 37041

• 

• 

Kompakten podvodni filter s fontano, 
primeren za vrtne ribnike brez rib, s 
kapaciteto vode 3000 oziroma 5000 litrov
Biomehansko èišèenje 

• 

• 
• 

Premièni teleskopski podaljšek s 
4 šobami
Drugi izhod se lahko regulira  
Prikljuèek s cevjo velikosti 1/2”, 3/4”, 1”, 
Za obratovanje potoka

PonDuett 3000 / 5000 

Modeli

PondDuett 3000

PondDuett 5000

35 cm

50 cm

35 cm

45 cm

140 cm

180 cm

100 cm

150 cm

140 cm

180 cm

70 cm

100 cm

Zvon ÈašaVulkan Žarki

Modeli

Številka artikla: 57118

Številka artikla: 57119

PondDuett 3000

PondDuett 5000

1500 l/h  Qmax

2500 l/h  Qmax

1,9 m    Hmax

2,2 m    Hmax

25 W

40 W

Uèinek Pritisk 220-240V / 50 Hz 10 m

ÈRPALKA ZA FILTRIRANJE 
IN ZA STUDENCE HKRATI

TLAÈNI SETI Z UVC, ÈRPALKO IN PRIKLJUÈNO CEVJO

• 

• 

• 

• 

• 

Seti filtra, primerni za ribnike s kapaciteto vode 
4500 / 7000 litrov, „èista voda je zagotovljena” 

7 / 11 W UVC - z napravo za predèišèevanje proti lebdeèim algam

Veèstopenjski sistem za filtriranje s 4 razliènimi nivoji filtriranja 
(gobe za filtriranje, bio-površinski elementi, bio filtri)

Èrpalka za filtriranje z visoko 
uèinkovitostjo (1500 / 2300 l/h) s 
4 mm-skimi filtrirnimi odprtinami 
in 3 m prikljuèno cevjo ter 
potrebnimi prikljuèki

2 leti garancije

PondoClear 4500 / UVC 7
in 7000 / UVC 11 

UVC

UVC

Modeli

Številka artikla: 57120

Številka artikla: 57121

PondoClear 4500

PondoClear 7000

1500 l/h  Qmax

2300 l/h  Qmax

28 litrov

33 litrov

7 W

11 W

4500 l

7000 l

2250 l

3500 l

Uèinek Prostornina filtra 220-240V / 50 Hz 3 m

•

•

•

•

•

 Tlaèni set „z jamèeno èisto vodo”, za potoke do 10000 / 15000 l (brez rib) 

 Biomehanske filtrirne snovi in integrirana naprava 
za predèišèevanje UVC 7 / 11 W

 Èrpalka visoke zmogljivosti (2300 l/h), odprtine 4 mm in 5 m 
dolga cev, ter vsi potrebni prikljuèki 

 Preèišèena voda se lahko spelje do višine 2 m. Na ta naèin 
lahko ustvarimo potok v stalnem gibanju 

 Edinstveno in enostavno èišèenje za vzdrževanje filtrirnih elementov

PondoPress 10000

2300 l/h Qmax

UVC 7 W

10000 l

342 x 342 x 450 mm

Številka artikla: 57146

UVC

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Uporablja se lahko na suho ali mokro, za vrtne ribnike, 
bazene in celo v gospodinjstvu

Uèinkovit sesalec mulja z moènim motorjem (1400 W)

Avtomatsko vklapljanje in izklapljanje, zahvaljujoè inteligentni 
kontrolni enoti 

Nova kompaktna konstrukcija  potrebujete le 27 litrski rezervoar

Nova konstrukcija spiralov za manj glasno obratovanje

4 m cev za vsesavanje in 2 m cev za praznjenje

4 razliène glave za vsesavanje: odprtina, glava za vsesavanje lasastih 
alg, plošèata glava za vsesavanje z gumijastim obrobkom, specialna 
glava za vsesavanje mulja (2-10 mm)

SESALEC MULJA PondoMatic

2 m

365x365x585 cm

27 l

1400 W

4 m

Številka artikla: 57126

10

SETI PRETOÈNIH FILTROV Z UVC

1,2 m

1,5 m

5,0 W

180 l/h
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•

•

•

•

•
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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SETI PRETOÈNIH FILTROV Z UVC

1,2 m

1,5 m

5,0 W

180 l/h



www.pontec.com

Trgovec:

PVC folije

PondoStar 20

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lahko se uporablja nad ali pod vodno gladino
Idealen je tudi za osvetlitev vrtnih rastlin
20 W svetilka z žarnico in transformatorjem
Leèe v rdeèi in modri barvi
Z vodotesnim transformatorjem 12 V in kablom dolžine 7 m 
Premer 70 mm, vrtljiv 200°

Številka artikla: 57145

Èarovnije vode in vrta

Lahko se uporablja nad ali pod vodno gladino!

PondoStar - Skalni 
svetlobni set

• 

• 
• 
• 

Set svetilke za uporabo v vrtnem 
ribniku ali na vrtu
3 x 10 W žarnica v obliki kamna
Kamni so iz vodotesnega poliresina
12 V vodotesni transformator

Številka artikla:36972Lahko se uporablja nad ali pod vodno gladino!

Široki podstavek: 30 cm, 

široki vrh: 10 cm, višina: 30 cm
Širina: 12 x 12 cm, višina: 20, 30, 40 cmPremer: 30 cm Zunanji premer: 40 cm, notranji: 20 cm, 

globina: 20 cm

PondoSet Monte
(piramida)

PondoSet Silex
(krogla)

Modeli

PondoSet Calyx

PondoSet Monte

PondoSet Tripila

PondoSet Silex

Studenec-mix (PondoSet-Calyx, -Monte, -Tripila, -Silex)

1000 l/h Qmax

1000 l/h Qmax

2300 l/h Qmax

1000 l/h Qmax

14 W

14 W

30 W

14 W

48 kg

50 kg

50 kg

48 kg

Številka artikla: 57243

Uèinek Masa220-240 V/50 Hz• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dekoracijski studenci iz granita (4 razliène oblike)

Vsak komplet vsebuje eno èrpalko, prikljuène cevi 
in stiènice

Udobno reguliranje s trojnim razdelilcem (samo Tripila)

32 mm izvrtine

Zaradi specialnih tesnilnih obroèev uporaba 
silikona ni potrebna

10 kg okrasnega kamenja

DEKORACIJSKI STUDENCI

4 X 5 m

PondoSet Tripila
(stolp)

PondoSet Calyx
(èaša)

10 m

10 m

10 m

10 m

RAZSVETLJAVA

 Izdelane so iz PVC 
materialov, ki ne prepušèajo 
svetlobe, niso obèutljivi na 
toploto ali mraz in dobro prenašajo 
razliène obremenitve kot so teža kamenja in 
korenine v ribniku. 
 15  let garancije•

Številka artikla: 373414 x 5 m x 0,5 mm 

PondoSet – folija, èrpalka in 
potrebni sestavni deli

212 m  PVC folije za ribnik, èrpalka za studenec s tremi 
vodnimi slikami, s figurico živali za izliv, s košarami za 
rastline in s cevjo.

220-240V / 50 Hz / 33 W

2100 l/h

2,1 m

10 m

Številka artikla: 56728

PondoSet – Mlinski kamen
Oèarljivi studenec na terasi ali na vrtu: z mlinskim kamnom, 
majhnim bazenom in èrpalko. Pri namestitvi ne potrebujete 
dodatnega zunanjega prikljuèka za vodo.

220-240V / 50 Hz / 7 W

500 l/h

1,1 m

10 m

Številka artikla: 55262

Zvon Vulkan Èaša

Lahko ga vgradite na vrtu ali na terasi: 
s polietilenskim pokrovom za bazen, 
èrpalko za studence s tremi krasnimi 
izlivi. Pri namestitvi ne potrebujete 
posebnega prikljuèka na vodovodno 
napeljavo. Se da hitro vgraditi in ne 
zavzame veliko prostora.

PondoSet –
Èrpalka za 
studence in bazen

68 cm

220-240V / 50 Hz / 16 W

1100 l/h

1,7 m

10 m

Številka artikla: 56238

Napetost

Pritisk

Višina fontane

Moè

Dolžina kabla Prostornina bazena

Postavljanje filtra 
nad vodno gladino

Ribnik z ribami

Ribnik brez rib

Mere izdelka
(D x Š x V)

®Pontec  piktogrami


