


MOVE møblets karakteristiske solide gavlplader og låger er fremstillet 
i en lækker sort- eller hvid-lakeret MDF kvalitetsplade. Alle indvendige 
dele samt bagsider er fremstillet i hvid melaminplade. Derfor fremstår 
møblerne altid lyse og venlige indvendigt.

MOVE-möblernas karakteristiska solida gavelplattor och luckor är 
tillverkade i snygg svart- eller vitlackerad MDF av hög kvalitet. Alla in-
vändiga delar samt bakstyckena är tillverkade av vit melamin. Därför 
ser möblernas alltid ljusa och trevliga ut invändigt.

MOVE tager sit udgangspunkt i et tydeligt dansk design og en 
særdeles høj grad af funktionalitet.
De gedigne og smukt forarbejdede gavlstykker i massivt alu-
minium understreger på bedste måde dette akvariums unik- 
ke design og høje kvalitet. Akvariets høje funktionalitet kom-
mer til udtryk ved bl.a.: Fuld åbning af låget, der gør den 
daglige pleje og vedligeholdelse af akvariet let og uproble- 
matisk, - lysarmaturer der placeres lige hvor du har lyst og i 

det antal du har behov for - og ikke mindst de borede huller 
i bundglasset der muliggør direkte tilslutning af filterpumper.  
I det store tilbehørsprogram kan du finde de fittings du be-
høver for at koble næsten alle typer filtre og/eller filtersumpe 
til dit akvarie.
MOVE kan leveres med LUMAX eller LED’s, og antallet af ar-
maturer kan helt tilpasses individuelle ønsker og behov. Både 
LUMAX og LED’s kan leveres i en dæmpbar version, så du kan 

anvende vores COntroller eller Sunriser til at simulere solop-
gang og -nedgang i akvariet. For at sikre en maksimal reflek-
sion af lyset har vi hvidlakeret undersiden af akvariets låg. De 
solide møbler til MOVE leveres med låger og sider i hvid- eller 
sort-lakeret MDF møbelplade.

MOVE akvariet leveres som standard med 3 huller i bundglasset (200 
cm. dog 4 stk.). Hullerne gør det let og sikkert for dig at tilslutte selv de 
største filterpumper eller anvende en åben filtersump i skabet nede-
nunder. Hvis du ikke vil bruge hullerne følger der naturligvis solide og 
sikre propper med akvariet når du køber det.

Som standard levereras MOVE-akvariet med tre hål i bottenglaset (på 
200 cm. akvarium dock 4st.) Hålen gör det enkelt och säkert att ansluta 
även riktigt stora filterpumpar eller att använda en öppen sump i skå-
pet under. Om du inte vill använda hålen medföljer naturligtvis solida 
och säkra proppar när du köper akvariet.

Hvis du ikke vil bruge hullerne i bunden til filterpumpens slanger, kan 
du i stedet føre dem ud bag akvariet via slangegennemføringerne på 
akvariets bagside. Bemærk dog, at hullerne ikke er beregnet til slanger 
større end ca. 16-18 mm. Når du ikke bruger åbningerne er de lukket 
med et smukt låg i massiv aluminium.

Om du inte vill ansluta filterpumpens slangar till hålen i botten kan du 
istället leda dem bakom akvariet via slanggenomföringarna på akvarie-
ts baksida. Tänk dock på att hålen inte är avsedda för större slangar än 
ca 16–18 mm. När du inte använder öppningarna stängs de till med ett 
snyggt lock i massiv aluminium.



Lågets underside er altid hvidlakeret. Således udnyttes lysstofrørene 
optimalt og der sikres en jævn og fuldstændig spredning af lyset over 
hele akvariets vandoverflade. Bemærk de kraftige aluminiumshængs- 
ler og skruerne i rustfrit stål. De to holdepinde sikrer fuld åbning af 
låget, så den daglige pasning af akvariet kan ske let og ubesværet.

Lockets undersida är alltid vitlackerat. På så sätt utnyttjas belysningen 
optimalt och ljuset får en jämn och fullständig spridning över hela 
akvariets vattenyta. Lägg märke till de kraftiga aluminiumgångjärnen 
och skruvarna i rostfritt stål. De två stagen gör att locket kan öppnas 
helt så att den dagliga skötseln av akvariet sker lätt och problemfritt.

Smarte foderdæksler i låget gør den daglige fodring til en leg. Du kan 
let skille dækslerne ad for rengøring og hvis du ønsker at anvende en 
foderautomat kan du også bruge hullerne til det. De elegante gavlstyk-
ker i massiv aluminium understreger det unikke design og forstærker 
indtrykket af et virkeligt kvalitetsprodukt.

Smarta foderluckor i locket gör den dagliga matningen mycket enkel. 
Luckorna är lätta att ta ut för rengöring och om du vill använda en fod-
erautomat kan hålen även användas till detta. De eleganta gavelstyck-
ena i massiv aluminium framhäver den unika designen och förstärker 
intrycket av en verklig kvalitetsprodukt.

MOVE bygger på en tydlig dansk design och har mycket hög 
funktionalitet.
De gedigna och vackert arbetade gavelstyckena i massivt alu-
minium framhäver på bästa sätt detta akvariums unika design 
och höga kvalitet. Akvariets höga funktionalitet består bland 
annat av: fullständig öppning av locket, vilket gör att akvari-
et kan skötas och underhållas enkelt och problemfritt, ljusar-
maturer som kan placeras precis där du vill och i det antal du 

behöver, och inte minst de borrade hålen i bottenglaset som 
möjliggör direktanslutning av filterpumpar. I det stora till-
behörsprogrammet hittar du allt du behöver för att ansluta 
nästan alla typer av filter och/eller filtersumpar till ditt akva- 
rium.
MOVE kan levereras med LUMAX eller LED’s och antalet 
ljuskällor kan helt anpassas efter individuella önskemål och 
behov. Båda LUMAX og LED’s kan levereras i en dimringsbar 

version så att du kan använda vår Controller eller Sunriser till 
att simulera soluppgång och solnedgång i akvariet. För att säk-
erställa maximal reflektion av ljuset är undersidan av akvariets 
lock vitlackerat. De solida möblerna som finns till MOVE leve- 
reras med luckor och sidor i vit- eller svartlackerad MDF.

Armaturerne placeres blot ovenpå tværstiverne. På denne måde kan 
du let arrangere lyset præcist som du ønsker det. Der kan naturligvis 
tilføjes flere LED enheder. Når du skal arbejde i akvariet skubber du 
bare LED enhederne tilbage mod akvariets bagside.

Armaturerna placeras helt enkelt ovanpå tvärslåarna. På så sätt är det 
lätt att placera belysningen där du önskar. Naturligtvis kan du lägga 
till fler LED-enheter. När du behöver arbeta i akvariet skjuter du bara 
LED-enheterna mot akvariets baksida.



MOVE leveres i 4 størrelser og i 2 farver. Du kan vælge mellem sort og 
hvidt låg og møbel. Aluminiumsprofilerne på akvarie og møbel er dog
altid naturelokserede.

MOVE finns i fira storlekar och två färger. Lock och möbel finns i svart 
och vitt. Aluminiumprofilerna på akvarium och möbel är dock alltid 
natureloxerade.
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Akvarie LxBxH
(inkl. 4cm topramme)

Bruttoindhold
(u. topramme)

Nettoindhold
u/deko. og grus 

Glastykkelse
bund/sider Vægt LED-belysning

LUMAX
Antal slan-

geudtag
Antal hul- 
ler i bund Møbel LxBxH Vægt

A90100 100x50x59 cm 275 L 237 L 10/10 60 kg LUM930 2 3 AK80100 100x50x78 cm 55 kg

A90130 130x50x59 cm 358 L 310 L 10/10 74 kg LUM1230 2 3 AK80130 130x50x78 cm 62 kg

A90160 160x60x64 cm 576 L 504 L 12/12 120 kg   LUM730 * 2 3 AK80160X60 160x60x78 cm 90 kg

A90200 200x60x64 cm 720 L 632 L 12/12 142 kg   LUM930 * 2 4 AK80200 200x60x78 cm 102 kg

100 cm

130 cm

160 cm

200 cm

Akvarium LxBxH
(inkl. 4cm toppram)

Bruttoinnehåll 
(utan toppram)

Nettoinnehåll 
u/dekor och sand

Glastjocklek 
botten/sidor Vikt LED-belysning

LUMAX
Antal slang- 

uttag
Antal hål i 

botten Möbel LxBxH Vikt

* Brug 2 stk. i længden / Använd 2 st. i rad. 
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