
Plug & Play



Store vippelåger foran og bagved giver uhindret adgang til akvariet. Og 
har du brug for mere arbejdsrum, kan du let fjerne både låg og lampe. 
Den hvide underside giver maksimal refleksion af lyset (i modsætning 
til en sort, der vil sluge alt lys).

Stora vipplock fram och bak ger obehindrad åtkomst till akvariet. Och 
behöver du mer arbetsutrymme kan du enkelt ta bort både lock och 
lampa. Den vita undersidan ger maximal reflektion av ljuset (i motsats 
till en svart som skulle ha slukat allt ljus).

FAMILY kunne man let fristes til at benævne “endnu et 
startersæt”. Men det er faktisk så særligt og fint, at vi ikke 
nænner at kalde det et “startersæt”. Det lækre design og 
konstruktionen med stærke og smukke aluminiumsprofil-
er bringer FAMILY op på et helt andet niveau end andre 
startersæt. Derfor har vi i stedet valgt at kalde det et “fami-
liesæt”. FAMILY er så smukt og veldesignet, at det springer 

børneværelset over og rykker direkte ind i køkkenet, alrum-
met eller endda stuen - direkte ind til familien! Det lækre, 
stilrene design passer perfekt ind i det moderne hjem.
Kvalitet og materialer er naturligvis også i en liga for sig 
selv. Den ekstra glasforstærkning i toppen styrker glassene 
og giver et ekstra sikkert, stærkt og holdbart akvarium. De 
uforgængelige og tidløst designede aluminiumsprofiler 

danner en smuk ramme om glasakvariet. Vippelågerne, der 
er lavet i et stærkt aluminiumskompositmateriale omkran- 
ser LED-lampen, der med dens specielle sammensætning 
af dioder, giver et smukt fuldspektrum lys. Et lys med ekstra 
fokus på de røde og blå farver som får dine fisk og planter 
til at stråle og trives. 

De smukke aluminiumsprofiler sikrer lang holdbarhed, beskytter og 
giver akvariet et eksklusivt udtryk. Ledningsgennemføringerne på bag-
siden gør at ledningerne fra lys, pumpe og varmelegeme kan komme 
uhindret og diskret ud af akvariet.

De vackra aluminiumprofilerna säkerställer en lång hållbarhet, skyddar 
och ger akvariet ett exklusivt uttryck. Sladdgenomföringarna på bak-
sidan gör att sladdarna från lampa, pump och värmeelement kan ledas 
diskret och obehindrat ut ur akvariet.

Det store foderlåg kan skilles ad i to dele så rengøring er mulig. Fjernes 
foderlåget helt, får du en stor åbning der giver mulighed for at anvende 
en foderautomat. Automaten stilles blot ovenpå vippelågen og fodrer 
ned gennem hullet.

Det stora foderlocket kan säras i två delar för att underlätta rengöring. 
Om foderlocket tas bort helt får ni en stor öppning som möjliggör an-
vändning av foderautomat. Automaten ställs ovanpå vipplocket och 
utfodrar ner genom hålet.



LED-lampen til FAMILY er en integreret del af låget. De specielt sam-
mensatte dioder er dækket af et tyndt lag ultraklar silikone, hvilket 
sikrer at alle elektriske forbindelser er hermetisk forseglet og beskyttet 
mod vand og fugt. Lampen, der i øvrigt er en af markedets kraftigste, 
bruger blot 12V og er således helt sikker i brug.

LED-lampan i FAMILY är en integrerad del av locket. De särskilt sam-
mansatta dioderna är täckta med ett tunt skikt klar silikon, vilket 
säkrar att alla elektriska kopplingar är hermetiskt förseglade och skyd-
dade mot vatten och fukt. Lampan, som är en av de kraftigaste på 
marknaden, kräver bara 12V och är därför helt säker att använda.

Spektrum analysen viser tydeligt den store mængde rødt og blåt i lyset 
til FAMILY. Det medfører, at fiskenes røde og blå farver kommer til at 
træde mere tydeligt frem. De gule farver bliver derimod let reduceret, 
hvilket vil give et indtryk af rent og klart vand i akvariet.

Spektrumanalysen visar tydligt den stora mängden rött och blått ljus i 
FAMILY. Det gör att fiskarnas röda och blå färger framträder tydligt. De 
gula färgerna däremot reduceras lätt, vilket ger ett intryck av rent och 
klart vatten i akvariet.

For at øge sikkerheden og for at give akvariet ekstra lang holdbarhed, 
er for og bagsider forstærket med en glasliste. Listen forhindrer ru-
derne i at bøje ud pga. vandet tryk. Listen styrker således glassene men 
aflaster også akvariet silikonefuger.

För att öka säkerheten och ge akvariet extra lång hållbarhet har fram- 
och baksidan förstärkts med en glaslist. Listen gör att rutorna inte buk-
tar ut pga. vattentrycket. Listen stärker därmed glasen men avlastar 
också akvariets silikonfogar.

Man kan lätt lockas att kalla FAMILY för “ännu en start- 
paket”. Men det är faktiskt så speciellt och fint att vi inte 
vill kalla det för en “startpaket”. Den snygga designen och 
konstruktionen med starka och vackra aluminiumprofiler 
lägger FAMILY på en helt egen nivå än andra startpaketer. 
Därför har vi istället valt att kalla det för en “familjesats”. 
FAMILY är så snyggt och väldesignat att man inte vill ha det 

i barnrummet utan i köket, allrummet eller varför inte var- 
dagsrummet - direkt hos familjen! Den snygga, stilrena de-
signen passar perfekt in i det moderna hemmet.
Kvalitet och material är naturligtvis också i en klass för 
sig. Den extra glasförstärkningen i toppen stärker glasen 
och ger ett extra säkert, starkt och hållbart akvarium. De 
tidlöst designade aluminiumprofilerna skapar en vacker 

inramning runt glasakvariet. Vipplocken som är tillverkade 
i hållbart aluminiumkompositmaterial omgärdar LED-lam-
pan som med sin speciella sammansättning av dioder ger 
ett full-spektrumljus. Ett ljus med extra fokus på de röda 
och blå färgerna som får era fiskar och växter att trivas och 
stråla.
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Akvarium L x B x H
(inkl. 2 cm toppram)

Bruttoinnehåll 
(exkl. toppram)

Nettoinnehåll, 
exkl. dekor och sand 

Glastjocklek
botten/sidor

Glas-
förstärkning

Vikt LED-belysning
Termostat-

värmare
Pump

Möbel
(tillbehör)

L x B x H Vikt

* Udstyrsvarianter kan forekomme / Variationer i utrustning kan förekomma

Z1
4

Akvarie
L x B x H

(incl. 2cm topramme)
Bruttoindhold
(u. topramme)

Nettoindhold
u/ deko. og grus

Glastykkelse
bund/sider

Glas-
forstærkning

Vægt LED-belysning Varmelegeme Pumpe
Møbel

(tilbehør)
L x B x H Vægt

A2060W 61x31x32 cm 54 ltr 48 ltr 4/4 mm ja 10 kg 12W 50W* 8W* AK2060W 60x30x70 cm 8 kg

A2070W 71x33,5x37 cm 80 ltr 72 ltr 5/5 mm ja 14 kg 15W 100W* 8W* AK2070W 70x32,5x74 cm 10 kg

A2080W 81x36x42 cm 112 ltr 101 ltr 6/6 mm ja 21 kg 17W 100W* 25W* AK2080W 80x35x79 cm 18 kg

54 L

80 L
112 L

Akvarie med grå silikonefuger

Aluminiumsrammer

LED-armatur

Varmelegeme/Termostatvärmare

Filterpumpe

Vandtilberedningsmiddel/Klargöringsmedel

Termometer

Fiskefoder og net/hov


