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AQUAEL MULTIKANI 
– pierwszy filtr na miarę… Twoich potrzeb!

W ofercie AQUAEL pojawił się nowy produkt. Jest to pierwszy na rynku filtr kanistrowy 
z możliwością jego rozbudowy – MULTIKANI.

Początkujący adept akwarystyki kupuje z reguły stosunkowo niewielkie akwarium i – do-
piero gdy już połknie na dobre akwarystycznego „bakcyla” – uświadamia sobie, że jest 
ono za małe dla jego potrzeb i ambicji. Kupuje wtedy większe akwarium, a później – w mia-
rę rosnącego zapału i możliwości, jeszcze większe i jeszcze… Wraz z zakupem każdego 
okazalszego zbiornika staje – niestety – przed koniecznością skompletowania do niego 
nowego sprzętu w tym – przede wszystkim – filtra. Urządzenia te są bowiem dedykowane 
do określonego rozmiaru akwarium i – jak dotąd – nie było możliwości ich zaadaptowania 
do potrzeb większego zbiornika. Teraz taka możliwość już istnieje! Na rynku pojawił się 
filtr AQUAEL MULTIKANI– pierwszy na świecie filtr „skrojony” na miarę potrzeb każdego 
akwarysty i każdego zbiornika. Dzięki unikalnej konstrukcji może on rosnąć wraz ze wzro-
stem akwarium. Niemożliwe? A jednak!

Filtr MULTIKANI ma postać cylindrycznego pojemnika wyposażonego w pokrywę 
z zaworami odcinającymi. Pojemnik ten wypełniony jest mediami filtracyjnymi (w zestawie 
są to gąbka i zeolit) sprawnie oczyszczającymi wodę. Na tym jednak nie koniec. W ofercie 
AQUAEL znajduje się bowiem szeroki wybór gotowych do użycia pojemników dodat-
kowych wypełnionych różnorodnymi wkładami mechanicznymi, biologicznymi lub chemicz-
nymi. Można je ze sobą łączyć liniowo (tworząc kolumny) i szeregowo (tworząc ze-
społy kolumn) sukcesywnie powiększając pojemność mediów filtracyjnych w filtrze. Mak-
symalnie można zintegrować ze sobą nawet 8 pojemników! W rezultacie – w zależności od 
ich ilości – urządzenie może współpracować równie dobrze z 20-litrowym (posiada 
płynną regulację wydajności) jak i nawet 300-litrowym akwarium! Urządzenie na-
pędza niezależna pompa o wydajności 650 l/h, którą można instalować zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz akwarium. Dzięki takiemu rozwiązaniu pojemniki filtracyjne można 
lokować nie tylko pod akwarium, ale również obok niego lub nawet powyżej poziomu wody. 
Czyszczenie filtra jest niezmiernie proste bowiem zawór odcinający z funkcją by-pass 
umożliwia swobodne odcięcie dopływy wody do pojemników filtracyjnych bez konieczno-
ści wyłączania pompy. Wymiana pojemników jest bardzo prosta dzięki specjalnym kluczom 
dołączonym do filtra.

Filtr MULTIKANI jest doskonałym wyborem dla wszystkich akwarystów, którzy noszą się 
w przyszłości z zamiarem zamiany swojego zbiornika na większy. Dzięki możliwości swobod-
nej rozbudowy tego urządzenia mogą nie tylko oszczędzić pieniądze, ale również zapewnić 
w nowym akwarium ciągłość filtracji biologicznej wydatnie przyspieszając w ten sposób 
proces jego dojrzewania i zapewniając krystaliczną czystość wypełniającej go wody.

• możliwość rozbudowy (do 8 modułów)
• uniwersalny (do akwariów od 20 do ponad 300 l)
• kompletna filtracja
• niezależna pompa zewnętrzna
• funkcja by-pass
• łatwy w instalacji i obsłudze
• szeroka gama akcesoriów dodatkowych
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Kod produktu 109441
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EASY

OPEN SYSTEM
WITH SMART KEYS

HANDY

BY-PASS & AQUA STOP SYSTEM
ADD AND REMOVE MEDIA WITHOUT LEAKAGES

INNOVATIVE

THREADED CHAMBER
WATER&PRESSURE TIGHTNESS GUARANTEE

EFFECTIVE

SILENT PUMP
INSIDE OR OUTSIDE AQUARIUM

UNLIMITED

EXPAND OF FILTRATION POSSIBILITIES
ADD MULTICARTRIDGE PRO®, UV-C LAMP & FILTRATION MEDIA

DEDICATED MECHANICAL

SPONGE FILTER MULTI

CARTRIDGE PRO®

READY TO USE, JUST REMOVE COVER&TWIST

EFFECTIVE

STERILIZER UV-C 

MULTI

CARTRIDGE PRO®

AVAILABLE FILTRATION MEDIA

ZeoMAX 
Plus

CarboMAX 
Plus

BioCeraMAX 
Pro 600

PhosMAX 
Basic

UNIVERSAL BIO & CHEMICHAL 

FILTRATION MEDIA


