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ELEMENT - Vores nye plug & play-akvarie

Med ELEMENT er du i gang med det samme. Du 
får nemlig både filter, varmelegeme og LED-lys 
med, når du køber et ELEMENT-akvarie. 
ELEMENT er ligesom vore andre akvarier lavet med 
AkvaStabils traditionelle stærke aluminiumsrammer. 
Som ny lillebror til AkvaStabils MOVE og FUSION- 
akvarier er ELEMENT en serie af mellemstore 
akvarier med samme brugervenlighed som de 
velkendte, små begyndersæt. 
Den perfekte størrelse, hvis du både vil have kvalitet 
og æstetik uden store krav til ekspertise. 

ELEMENT – gør det nemt for dig selv

Varmelegeme, 
filter, pumpe og 

LED-lys 
følger med



Alle ELEMENT-akvarier kommer med filter, varme og LED-lys.
Du fjerner nemt akvariets tværstivere, når du monterer en 3D-baggrund 
eller større dekoration. Filteret kan placeres, præcis hvor du ønsker det, 
og hvis du har brug for mere filterkapacitet, kan du udvide den med et 
ekstra modul.
Med en LUMAX LED-controller kan du også styre lyset, ligesom du kan 
fx udstyre dit akvarie med belysninger fra hele LUMAX-serien og få et unikt 
farvespil i akvariet.

Alle dele er nemme at bruge og består af komponenter i topkvalitet, så 
det er nemt for dig at samle dit nye akvarie. 

AkvaStabil.dk

Aftagelige lågplader, der øger 
tilgængeligheden nede i akvariet. 

Skjult slange- og ledningsudtag. Glastykkelse 6 eller 8 mm.
Praktisk diskret foderdæksel.



AkvaStabil fremstiller ELEMENT-akvarier 
i 3 størrelser: 144, 180 og 240 liter, og i 
3 tidløse farver: sort, hvid og grå.

Du har mulighed for at vælge et elegant 
og minimalistisk akvariemøbel, hvor du 
senere kan tilkøbe praktiske skuffer til 
f.eks. foder og andre fornødenheder.

Indbygget filterboks. Placer 
filteret, hvor du har lyst.

Varmelegeme og pumpe følger 
med.

Inklusiv 2 LED-lamper og 
tværstivere til montering af 
ekstra Lumax LED-lamper.

Vælg dit ELEMENT-møbel mellem 
vores 3 størrelser (80, 100 og 120 
cm) og 3 farver (sort, hvid og grå)
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ELEMENT SERIEN
Akvarie  A40080 A40100 A40120

Mål 80x40x48 cm 100x40x48 cm 120x40x53 cm

Liter 144 L 180 L 240 L

Lys/watt 2x13W 2x17W 2X21W

Kelvin/
Lumen

7300/
2418

7300/
3162

7300/
3864

Varme 150W 150W 200W

Pumpe 6W/600l/h 6W/600l/h 6W/600l/h

Farver

Møbler AK400804 AK400100 AK40120

Mål 80x40x76 cm 100x40x76 cm 120x40x76 cm

Farver

B B B GGGW W W

B GWB GWB GW


