CATÁLOGO DE PRODUTOS

FILTROS
POWER FILTRO HF-60

– Filtro de água para aquários de até 20 litros.
– Vazão 60l/h
– Fácil instalação
– Disponível em 127v e 220v
– Possui espuma protetora na entrada d’água que impede
que pequenos peixes sejam sugados.

POWER FILTRO HF-120

– Filtro de água para aquários de até 40 litros.
– Vazão 120l/h
– Fácil instalação
– Disponível em 127v e 220v
– Possui espuma protetora na entrada d’água que impede
que pequenos peixes sejam sugados.

POWER FILTRO HF-240

– Filtro de água para aquários de até 40 litros.
– Vazão 240l/h
– Fácil instalação
– Disponível em 127v e 220v
– Possui espuma protetora na entrada d’água que impede
que pequenos peixes sejam sugados.

POWER FILTRO HF-360

– Filtro de água para aquários de até 120 litros.
– Vazão 360l/h
– Fácil instalação
– Disponível em 127v e 220v
– Possui espuma protetora na entrada d’água que impede
que pequenos peixes sejam sugados.

POWER FILTRO HF-800

– Filtro de água para aquários de até 200 litros.
– Vazão 800l/h
– Fácil instalação
– Disponível em 127v e 220v
– Possui espuma protetora na entrada d’água que impede
que pequenos peixes sejam sugados.

POWER FILTRO HF-1000

– Filtro de água para aquários de até 250 litros.
– Vazão 800l/h
– Fácil instalação
– Disponível em 127v e 220v
– Possui espuma protetora na entrada d’água que impede
que pequenos peixes sejam sugados.

COMPRESSORES
POWER COMPRESSOR 2000

Compressor de ar silencioso. Indicado para aquários de
até 80 litros.
Posicionar o compressor acima do nível da água do
aquário. Especificações: 1l/min, 2,5w, 1 Saída de ar.

POWER COMPRESSOR 3000

Compressor de ar silencioso. Indicado para aquários de
ate 100 litros.Posicionar o compressor acima do nível da
água do aquário. Especificações: 1,2l/min, 3,5w,
1 Saída de ar

POWER COMPRESSOR 5000

Compressor de ar silencioso. Indicado para aquários de
ate 200 litros. Posicionar o compressor acima do nível da
água do aquário. Especificações: 2 x 1,5l/min, 5w
2 Saídas de ar

POWER COMPRESSOR 6000

Compressor de ar silencioso. Indicado para aquários de
ate 200 litros. Posicionar o compressor acima do nível da
água do aquário. Especificações: 2 x 1,5l/min, 3/5w,
2 Saídas de ar

POWER COMPRESSOR 9000

Compressor de ar silencioso. Indicado para aquários de
ate 400 litros. Posicionar o compressor acima do nível da
água do aquário. Especificações: 2 x 2l/min, 3/6w,
2 Saídas de ar

LÂMPADAS
LÂMPADA T8 ROSA

Luz rosa com espectro ideal para desenvolvimento e
crescimento da planta e que ressalta as cores naturais
dos peixes e das plantas. Usar em conjunto com as
lâmpadas Maxxi Brancas. Essencial para aquários
plantados, peixes tropicais, peixes de água fria (Kinguios
e Carpas). Excelente para aquários marinhos de corais
dando destaque e exuberância das cores.

LÂMPADA T8 BRANCA

Luz branca com espectro de grande penetração na
coluna de água. Desempenho total da fotossíntese devido
ao espectro de luz integral, semelhante à luz solar.
Essencial para aquários plantados, tropicais comunitários,
aquários marinhos, inclusive de corais e para peixes de
água fria como kinguios e carpas.

LÂMPADA T8 BRANCA

Luz branca com espectro de grande penetração na
coluna de água. Desempenho total da fotossíntese devido
ao espectro de luz integral, semelhante à luz solar.
Essencial para aquários plantados, tropicais comunitários,
aquários marinhos, inclusive de corais e para peixes de
água fria como kinguios e carpas.

SUBSTRATOS
LIMESTONE SAND

Substrato de calcário com excelente resultado para
aquários marinhos ou ciclídeos.

ENFEITES
SEA DRAGON

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 12X8CM

POLVO

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 10X8CM

MONTIPORA

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 17X17CM

MANDARIN

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 8X2X7CM

LIONFISH

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 11X8CM

GORGÔNIA

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 14x5x14CM

COGUMELOS

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 10x10CM

ARRAIA MANTA

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 11X8CM

ANÊMONA

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 7X7X10CM

ÁGUA VIVA

Traga as belezas da vida marinha para dentro do seu
aquário com os enfeites artificiais MAXXI. Enfeite de
silicone para decoração de aquários de água doce ou
salgada. Este enfeite brilha no escuro e pode ter suas
cores intensificadas quando exposto em luz negra ou
iluminação noturna azul. Medida: 8x10CM

RAÍZES
RAIZ NEGRA

As raízes Maxxi devem ser presas ao fundo do aquário
com substrato ou qualquer outra forma que julgar
necessário. Produto natural, legalizado e liberado pelo
IBAMA. Combinam muito bem em aquário de plantas
naturais. Ótimos para decoração de terrários e aquários
plantados, cada peça é única!
Disponível nos tamanhos: 40 a 60CM

RAIZ XXL

As raízes Maxxi devem ser presas ao fundo do aquário
com substrato ou qualquer outra forma que julgar
necessário. Produto natural, legalizado e liberado pelo
IBAMA. Combinam muito bem em aquário de plantas
naturais. Ótimos para decoração de terrários e aquários
plantados, cada peça é única!
Disponível nos tamanhos: 75 a 100CM

PLANTAS
PLANTAS - AL

Plantas artificiais produzidas em plástico de alta qualidade
totalmente seguro e atóxico para o habitantes do aquário.
Além de decorar o aquário promove abrigo e esconderijos
aos peixes diminuindo o estresse e melhorando o
comportamento natural .
Disponível nos tamanhos: 20cm, 30cm e 40cm.

PLANTAS - AP

Plantas artificiais produzidas em plástico de alta qualidade
totalmente seguro e atóxico para o habitantes do aquário.
Além de decorar o aquário promove abrigo e esconderijos
aos peixes diminuindo o estresse e melhorando o
comportamento natural .
Disponível nos tamanhos: 20cm, 30cm, 40cm e 50cm.

PLANTAS - HP

Plantas artificiais produzidas em plástico de alta qualidade
totalmente seguro e atóxico para o habitantes do aquário.
Além de decorar o aquário promove abrigo e esconderijos
aos peixes diminuindo o estresse e melhorando o
comportamento natural .
Disponível nos tamanhos: 15cm, 20cm e 30cm.

PLANTAS - KA

Plantas artificiais produzidas em plástico de alta qualidade
totalmente seguro e atóxico para o habitantes do aquário.
Além de decorar o aquário promove abrigo e esconderijos
aos peixes diminuindo o estresse e melhorando o
comportamento natural .
Disponível nos tamanhos: 12,5cm e 22,5cm.

SAL MARINHO
SAL MARINHO REEF PLUS

Enriquecido com multivitaminas e amino ácidos, incluindo
isponível nos tamanhos: 5kg e 20kg.
vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamina C, vitamina M,
Usp Niacinamida, Colina e etc. Contém todos os macro
nutrientes, micro nutrientes, micro nutrientes e elementos
traços encontrados nas águas dos recifes de corais.
Disponível nos tamanhos: 5kg e 20kg.

SAL MARINHO SPS

Enriquecido com multivitaminas e amino ácidos, com
fórmula especialmente desenvolvida para o crescimento
e saúde dos corais marinhos duros. Ajuda fortalecer o
sistema imunológico dos corais e invertebrados marinhos.
Disponível nos tamanhos: 5kg e 20kg.

MÍDIA FILTRANTE
BACTERIA HOUSE RED.

Proporciona um melhor ambiente biológico para o
desenvolvimento de bactérias. Melhor desempenho de
filtragem e não altera o pH.
Disponível nos tamanhos: grande e pequeno

BACTERIA HOUSE QUAD.

Proporciona um melhor am
biente biológico para o
desenvolvimento de bactérias. Melhor desempenho de
filtragem e não altera o pH.
Disponível nos tamanhos: grande e pequeno

