Alles voor een mooi afgewerkte,
heldere (zwem)vijver

ACTIE!

NU -10%

UV-vervanglampen
Vanaf € 9,95

Algisin

Hét product tegen draadalgen
1.000 ml voor 10.000l € 22,95
2.500 ml voor 25.000l € 42,95

Nu
1.000 ml
2.500 ml

€ 16,95
€ 32,95

Bio-oxydator

Verwijdert biologisch vijverbodemslib
2500 ml voor 25m2
€ 14,95

Nu

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

€ 11,95

Zuurstofplantjes
diverse soorten
pot 9 cm

Nu

€ 2,49/st.

Zuurstofplanten houden uw vijver
gezond en helder.

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

Wij
aanvaarden
(elektronische)
ecocheques

Bij ons vindt u ook
al het materiaal en alle info voor
de aanleg en het opbouwen van een zwemvijver.
Pondomax ECO 8000
8000 liter/uur
2,8 m hoogte
70 watt
€ 129,95

Nu

Ecolat

25 m x 14 cm
€ 74,95

Nu
Aronskelk

Ecolat

voor de vijver
pot 9 cm
€ 4,49

Nu

€ 67,95

25 m x 19 cm
€ 94,95

€ 2,95

Nu

€ 84,95

€ 75,00

Goudwinde

Als een vis in het water

10/12 cm

Nu € 3,45/ 5 stuks

Steur

21/25 cm

Nu

€ 4,95/st.

Vijvervisvoer
3-kleurensticks
zak van 15 liter
€ 8,35

Nu

€ 3,99

Kom en ontdek

méér dan
20 soorten
vijvervissen!

Ons
vakpersoneel
staat u graag
bij met advies

Koi’s

kwaliteitsvolle koi
12/15 cm

Nu

€ 9,95 /3 stuks

Vijveradviesweekend
Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei
van 10u tot 16u
Heeft u vijvervragen of zelfs -problemen?
Kom NU een leeg testflesje in de
winkel ophalen en breng het
voor een GRATIS analyse
van uw vijverwater door
de vijverspecialisten mee op
zaterdag 25 mei of zondag 26 mei.

Haa

Omdat de kwaliteit van uw vijverwater
kan variëren, moet u regelmatig
de waterwaarden meten, zeker in de lente.
		
Gratis
		

l

flesjeen
e

All Away 650g
t.w.v. € 5,29
bij een complete wateranalyse

Donckstraat 118
9200 Dendermonde
Tel 052 21 14 04

www.tuincenter-vincent.be
ma-za 9u tot 18u30 - zon- en feestdagen 9u tot 18u - di gesloten
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