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Tel. 052 21 14 04

Kwaliteit en service: onze sterkte!

Waterplezier 
in jouw tuin!

Het grootste 

huis- en tuincentrum 

uit de regio!

Zaterdag 10 juni

GRATIS
testen van vijverwater

Zie laatste pagina



Drijfplanten diverse soorten 
o.a. watersla en waternoot

Zuurstofplanten houden uw vijver gezond en helder.

Ruim assortiment; o.a. Eleocharis, Hippuris, Hottonia, 
Myriophyllum, Rotala, enz. in mand 11 x 11cm.

Wilt u een (zwem)vijver 
aanleggen? 

Wij adviseren u graag 
stap voor stap!

Gegarandeerd 
een mooie, 
gezonde en 

heldere vijver!
€ 5,95/3 stuks

Drijfplantjes
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Alles, maar dan ook alles
voor een gegarandeerd mooie 
en heldere vijver

€ 2,49/ stuk

Zuurstofplantjes



Nu            € 11,95

Bio-oxydator
Verwijdert op biologische 
wijze vijverbodemslib 
2500 ml voor 25m2 bodem
€ 14,95

Kwaliteitsvolle vijverstofzuigers.
Diverse modellen verkrijgbaar.

Nu         € 289,00

Vijverstofzuiger 
pondovac 3 (Oase)
€ 349,99

Met een UV-toestel gegarandeerd helder water!
Vervang jaarlijks de lamp in uw toestel!
Alle soorten en maten UV-lampen steeds in voorraad.

vanaf               € 9,95

UV-vervang-
lampen

Nu               € 6,99

Algae Tablet XXL
Voor een mooie en heldere 
vijver gedurende een 
langere periode.
1 block/5.000 liter  € 8,99

Nu           € 6,99

Algweg 1.000 ml
Weg met die 
vervelende draadalgen.
Voor 10.000 liter water.  
€ 8.99
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ACTIE!

nu - 10%



Nu             € 2,75

Iris 
verschillende soorten
pot 9 x 9 cm

Ecolatten en paaltjes
diverse toepassingen
voor afboording

Nu         € 67,95

Ecolat 
25 m x 14 cm
€ 74,95

Nu         € 84,95

Ecolat 
25 m x 19 cm
€ 94,95

ACTIE!

Ons vakpersoneel 

staat u graag bij 

met advies
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Vijverrand-
afwerking

Nu         € 11,50

Blauwe hardsteen 
100 x 20 x 3 cm
€ 13,50



Nu        € 3,95/st.

Diamantsteur
21/25 cmNu    2,75/5 st.

Goudwinde
10/12 cm
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Nu       € 9,95 /3 st.

Koi’s
kwaliteitsvolle koi 
12/15 cm

Nu            € 4,99

Vijvervisvoer
zak van 15 liter     € 7,99

Kom en ontdek

méér dan 20 soorten 

vijvervissen!

Wij aanvaarden 
(elektronische) 

ecocheques

Als een vis
 in het water



Waterschaal
kunststof
Ø 60 cm H 20 cm
met waterplanten

waterschaal € 14,95 
waterplanten € 30,60
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Polyester schaal
Ø 43 cm   H 11cm
met waterplanten
waterschaal € 20,20 
waterplanten € 29,50

Creatief met water 
op het terras

Polyester bak
40 x 40 x 40 cm 
met waterplanten

waterschaal € 49,95 
waterplanten € 34,60



         €  479,00     

Terrasvijver
incl. pomp en verlichting

78 x 100 cm  H 66 cm

Ook lelies voor kleine waterpartijen!
    Nu         € 9,99

Waterlelies
diverse kleuren
pot 11 x 11 cm

    Nu        € 2,95

Aronskelk 
voor vijver 
pot 9 x 9 cm

Wij aanvaarden 
(elektronische) 

ecocheques
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Polyester schaal
Ø 39 cm  H 20 cm
met waterplanten
waterschaal € 36,00 
waterplanten € 26,45  
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VIJVERTESTDAG
zaterdag 25 april   10.00 - 16.00 uur

Gratis vijverwateranalyse 
door de specialist 

 Gratis   visvoer t.w.v. €6.49 
bij een complete wateranalyse 

            www.velda.com            www.velda.com

velda
laat uw vijver leven

Heeft u vijvervragen 
of zelfs -problemen?
Kom naar de vijvertestdag 
voor een GRATIS analyse 
van uw vijverwatermonster.

uw vijverwater en doe de 
test op zaterdag 25 april.

Omdat de kwaliteit van uw 
vijverwater kan variëren, moet 
u regelmatig de waterwaar-
den meten, zeker in de lente.

haal een �esje

Ekeren en
St. Katelijne-Waver

Heeft u vijvervragen of 
zelfs -problemen?
Kom naar de vijvertest-
en adviesdag voor een 
GRATIS analyse van uw 
vijverwatermonster. Kom 
NU een leeg testflesje in de 
winkel ophalen en breng het 
flesje gevuld met vijverwater 
mee op zaterdag 10 juni. Wij 
testen het GRATIS. 
Omdat de kwaliteit van uw 
vijverwater kan variëren, moet 
u regelmatig de waterwaarden 
meten, zeker in de lente.

GRATIS

Vijveradviesdag
Op zaterdag 10 juni van 10u. tot 16u. zijn we 
met enkele extra vijverspecialisten aanwezig 
om al uw vijvervragen te beantwoorden. 

    


