


Der er plads til mange lysenheder på et FUSION akvarium. Det er der-
for ikke et problem at få lys nok til selv de mest lyskrævende planter 
og koraller. 

Ett FUSION-akvarium har plats för många ljuskällor. Därför är det inget 
problem att få tillräckligt med ljus även till riktigt ljuskrävande växter 
och koraller.

FUSION er det prisgunstige alternativ til storebroder-
en MOVE. FUSION byder på flere af de samme fea-
tures som MOVE, men adskiller sig på at være lidt 
lavere, have andre glastykkelser og ved ikke at have 
huller i bunden. Låget på FUSION er i modsætning til 
MOVE 3-delt, men stadig let at åbne og fjerne helt. De 
aftagelige tværstivere giver let og uhindret adgang når 

akvariet skal indrettes og giver endvidere mulighed 
for, at lysene kan placeres helt efter ønske og behov.

Som belysning til FUSION skal du bruge LUMAX 
LED-armaturerne. Der er plads til mange lamper i et 
FUSION akvarie, og derfor kan mængden af lys helt 
tilpasses dine individuelle ønsker og behov. LUMAX 

er dæmpbar. Så hvis du ønsker det, kan du anvende 
vores LED-Controller til at simulere solopgang og 
solnedgang i akvariet. Som på MOVE, er undersiden 
af akvariets låg hvidlakeret, for på denne måde at 
sikre en maksimal refleksion af lyset fra lamperne.

På bagsiden af akvariet finder du slange- og ledningsgennemføringen. 
Her er der god plads til selv de største slanger. Bruger du indvendige 
pumper har du ikke brug for så stor en åbning. Så kan du lukke hullet 
let og elegant med det medfølgende dæksel. På de 4 største akvarier 
har vi lavet 2 åbninger for at give dig mulighed for at føre slanger ind i 
begge ender af akvariet.

På baksidan av akvariet finner du genomföringen för slangar och led-
ningar. Här finns gott om plats för även de största slangarna. Om du 
använder invändiga pumpar behöver du inte en så stor öppning. Hålet 
kan då lätt och elegant stängas till med det medföljande locket. På de 4 
största akvarierna har vi gjort två öppningar för att ge dig möjlighet att 
föra in slangar i båda ändar av akvariet.

De 2 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 två smarta foderluckorna i locket gör den dagliga matningen mycket 
enkel. Luckorna är lätta att ta ut för rengöring och om du vill använda 
en foderautomat kan hålen även användas till detta.



Den smukt designede topramme på FUSION er en helt lukket og glat 
aluminiumsprofil. Der er ingen kanter og sprækker vandet kan ligge i. 
Rammen er derfor meget let at renholde og giver et smukt og æstetisk 
udtryk, selv når låget er helt åbent.

Den vackert utformade toppramen är en helt stängd och slät alumini-
umprofil. Det finns inga kanter eller springor där vatten kan samlas. Ra-
men är därför mycket lätt att hålla ren och ger ett snyggt och estetiskt 
intryck även när locket är helt öppet.

Alle FUSION møbler er forsynet med kraftige integrerede fødder, der 
let justeres indefra skabet, selv efter akvariet er stillet op.

Alla FUSION-möbler är försedda med kraftiga integrerade fötter som 
lätt justeras inifrån skåpet även efter att akvariet har installerats.

Låget på FUSION udgøres af den 12 cm brede aluminiumsprofil med 
hvide kompositplader på begge sider. Aluminiumsprofilet virker som 
et dobbeltsidigt hængsel, så låget kan åbnes både for og bag. Hverken 
låg eller aluminiumsprofil er fastgjort, så hele toppen kan let løftes af 
for uhindret adgang til akvariet.

FUSIONs lock utgörs av den 12 cm breda aluminiumprofilen med vita 
kompositplattor på båda sidor. Aluminiumprofilen fungerar som ett 
dubbelsidigt gångjärn så att locket kan öppnas både framifrån och 
bakifrån. Varken lock eller aluminiumprofil sätts fast, så det är lätt att 
lyfta av hela toppen för obehindrad åtkomst till akvariet.

FUSION är det prisvärda alternativet till storebrodern 
MOVE. FUSION bjuder på flera av MOVES funktioner, 
men skiljer sig genom att det är lite lägre, har andra 
glastjocklekar och saknar hål i botten. Till skillnad 
från MOVE är locket på FUSION tredelat, men det är 
ändå lätt att öppna och avlägsna helt. De avtagbara 
tvärslåarna ger lätt och obehindrad åtkomst när akva-

riet ska inredas och de gör också att belysningen kan 
placeras precis där du vill ha den.

Som belysning till FUSION skall du använda LUMAX 
LED-armaturer. Det är gott om plats för många lampor 
i ett FUSION akvarium vilket gör att mängden ljus kan 
helt och hållet anpassas dina individuella önskemål 

och behov. LUMAX är dimbar. Med andra ord, om du 
vill, kan du använda vår LED-Controller för att simul-
era soluppgång och solnedgång i akvariet. Som på 
MOVE, är undersidan av akvariets lock vitlackerat, för 
att på detta sätt säkerställa maximal reflexion av ljuset 
från lamporna.
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Akvariemøblerne til FUSION er designet til det moderne hjem 
og til det moderne menneske. Det minimalistiske design med de 
store rolige flader i kombinationen med den elegante aluminium-
sprofil mellem lågerne, gør FUSION møblet til en sikker vinder. 
Alle FUSION møbler er forsynet med solide integrerede fødder, der let 
justeres indefra skabet, selv efter at akvariet er stillet op.

Möblerna till FUSION är designade för det moderna hemmet och den 
moderna människan. Den minimalistiska designen med de stora lug-
na ytorna i kombination med den eleganta aluminiumprofilen mellan 
luckorna gör FUSION-möbeln till en säker vinnare. Alla FUSION-möbler 
är försedda med solida integrerade fötter som lätt justeras inifrån skå-
pet även efter att akvariet har installerats.

Akvarie LxBxH
(inkl. 4cm topramme)

Bruttoindhold
(u. topramme)

Nettoindhold
u/deko. og grus 

Glastykkelse
bund/sider Vægt LED-belysning

LUMAX
Antal

slangeudtag Møbel LxBxH Vægt Antal 
ben

A10080W 80x40x49 cm 144 L 124 L 6/6 25 kg LUM730 1 AK10080W 80x40x69 cm 34 kg 6

A10100W 100x50x54 cm 250 L 217 L 8/8 45 kg LUM930 1 AK10100W 100x50x75 cm 49 kg 6

A10130W 130x50x54 cm 325 L 282 L 10/8 57 kg LUM1230 2 AK10130W 130x50x75 cm 60 kg 6

A10160W 160x60x64 cm 576 L 506 L 12/12 110 kg   LUM730 * 2 AK10160W 160x60x75 cm 84 kg 8

A10200W 200x60x64 cm 720 L 634 L 12/12 130 kg   LUM930 * 2 AK10200W 200x60x75 cm 97 kg 8

A10200X75W 200x75x64 cm 900 L 802 L 15/12 155 kg LUM930 * 2 AK10200X75W 200x75x75 cm 114 kg 12

Akvarium LxBxH
(inkl. 4cm toppram)

Bruttoinnehåll 
(utan toppram)

Nettoinnehåll 
u/dekor och sand

Glastjocklek 
botten/sidor Vikt LED-belysning

LUMAX
Antal

slanguttag Möbel LxBxH Vikt Antal
ben

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