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Efter mere end 25 år på Vallensbækvej har vi valgt at
flytte forretningen til Kastrupvej 37. 4100 Ringsted
Vi åbner vores helt nye 450 m/2. store showroom og servicebutik Store Bededag den 27. april kl. 10.00 - denne dag helt til Kl. 18.00
Du kan evt. kontakte os på mail@vandihaven.dk eller på cf@koishop.dk
Du kan også kontakte os på telefon 43 45 09 06 efter 26 marts 2018

Åbningstider fra den 28. april
og resten af 2018 sæsonen:
Mandag til torsdag 11.00 til 16.00
Fredag 11.00 til 18.00
Lør. Søn. & helligdage 10.00 til 16.00
NB: Du kan evt. aftale besøg udenfor åbningstiden !

HUSK: Alle tilbud er gældende fra
Store Bededag den 27. april
til og med den 14. maj 2018
NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter !

Hvis du gerne vil købe til de absolut
bedste priser - så skal du besøge
vores nye mega webshop !
Nordeuropas største udvalg !
Besøg os på:

koishop.dk

&

vandihavenshop.dk
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Samtidig med at vi holder vinterlukket - har vi flyttet vores butik
til Kastrupvej 37. 4100 Ringsted
Vi knokler pt. med at opbygge en rigtig god og kundevenlig butik og
showroom hvor du bl.a. kan se de sidste nye filtre mv. i funktion.

Vi åbner det helt nye

Vand i Haven og

Store Bededag den 27. april kl. 10.00 hvor vi slår dørene op
for et helt nyt lækkert showroom og servicebutik, som helt
sikkert vil være mere end et besøg værd !
Vi bygger videre hele sæsonen - og udvider med en ny fiskegård på 600 m2
og med 70 salgsbassiner på mere end 50.000 liter.
Der bliver også bygget et nyt vandsten og figur udstillingsrum på 200 m2.
Så der er masser at glæde sig til - Danmarks bedste Vand i Haven center !
Vi udvider også i løbet af 2018 og 2019 sæsonen vores granitudstilling til at
omfatte mere end 2000 m2. udstillingsareal - så der bliver noget at se på.
Så alt i alt bliver 2018 året hvor Danmark får et helt nyt Vandcentrum med

”alt det bedste til dit Paradis”

Du kan læse mere herom på www.vandihaven.dk eller på
Facebook: Vand I Haven
Er der evt. noget du skal bruge vinteren igennem - er du altid
velkommen til at handle på Danmarks største webshop
indenfor alt til Vand i Haven - til de absolut bedste priser !

www.koishop.dk & www.vandihavenshop.dk

Endnu engang takker vi, alle vores gode og
trofaste kunder igennem de sidste 25 år
for alle de gode år, vi har haft sammen.
Vi ønsker alle gamle og nye kunder
velkommen - til en ny og
fantastisk 2018 Vand i Haven sæson
Her på Kastrupvej 37.
4100 Ringsted
Besøg os på:

www.koishop.dk

www.vandihavenshop.dk
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3/4 mm og 6/7 mm. piller - Frit valg
Koi Pro-Mix er et højkvalitets fuldfoder til alle former for
Koi’er, samt alle lidt større fisk i havedammen.
Med en velafbalanceret tilsætning af pigmenter
som fremmer koi’ernes vækst og farveintensitet.
Koi Pro-Mix har en stor næringsværdi, og indeholder fisk og
vegetabilske proteiner, som sikrer en god vækst, klare og
naturlige farver, og holder dine koi-karper i topform.
Ingredienser: Korn, derivater af vegetabilsk oprindelse, som
indeholder genetisk modificeret soja, fisk og fiskemel,
mineraler, olier, Spirulina, Ocean krill og fedtstoffer.

Dette tilbud fungerer således:
Du bestiller på www.koishop.dk
Vi fratrækker så din rabat - inden vi trækker
beløbet på din konto, og vi sender dig en mail
med din faktura, og i denne mail vil det fremgå
hvornår du kan afhente din folie i butikken !
NB: ved køb i butikken er prisen 69.– pr. m/2
NB: Husk at bestilte og dermed afskårne folier
IKKE kan byttes/returneres !

”Lidt” bedre end så meget andet
godt foder !
Besøg os på:

www.koishop.dk

www.vandihavenshop.dk
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Husk: Vores tilbud ikke kan
kombineres med medlemsrabat

Kun 7 min. kørsel fra
Afkørsel 36 - Ringsted N

Breddegrad: 55°29’58.23”N
Længdegrad: 11°45’38.25”Ø

Lige her finder du
Danmarks nye Koi og
Vand i Haven Centrum
Besøg os på:

www.koishop.dk

www.vandihavenshop.dk
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3/4 mm og 6/7 mm. piller - Frit valg
Pond Granulat er et velafbalanceret kraftigt foder hvis
sammensætning gør det ideelt som hovedfoder
til alle havedammens fisk.
Pond Granulat er velafbalanceret i sin sammensætning og
af meget høj kvalitet.
Pond Granulat har stor næringsværdi, og indeholder foruden
næringsstoffer også kulhydrater, proteiner, mineraler
samt vigtige og naturlige vitaminer.

Med indbygget kraftig UV-C unit
Legende let at vedligeholde - og
de laver dejligt krystal klart vand !
Model / størrelse Ny lav Pris Åbningstilbud
FIL-Reset 5.000

1.639,00

1.311,20

FIL-Reset 10.000

2.149,00

1.719,20

FIL-Reset 15.000

2.659,00

2.127,20

FIL-Reset 20.000

2.999,00

2.299,20

FIL-Reset 30.000

3.459,00

2.767,20

Du finder mere information om FIL-Reset
filtrene på www.koishop.dk

”Lidt” bedre - end så mange andre
gode trykfiltre !
Besøg os på:

www.koishop.dk

www.vandihavenshop.dk
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Incl. Amalgam 40 watt
UV-C og styreboks !
Med dette tromlefilter får du
nu muligheden for at få det bedste
forfilter der findes, og dette endda til
en utrolig fornuftig pris!
Top produktegenskaber:

Mere information om finder du på

disse tromlefiltre
www.koishop.dk











60 micron/60µ rustfrit skærm net
Flow op til max. 20.000 l i timen
2 stk. 110 mm indløb
1 stk. 110 mm udløb
40 watt indbygget Amalgam UV-C
Dam størrelse op til 30.000 liter
Perfekt styreboks med alle udtag
Økonomisk i indkøb og drift
Driftsikker løsning !

Leveres som Gravity og
pumpefødt version
Du kan se dem i drift hos os, vi bruger
selv disse lækre tromlefiltre
bl.a. i vores karantæne.
NB: Tilbuddet er kun gældende ved køb
og afhentning i butikken !

NB: Begrænset antal 25 stk.

”Lidt” bedre end så meget andet
godt foder !
Besøg os på:

www.koishop.dk
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Vores nye karantæneanlæg
25.000 liter i 3 strenge

Nyt tag & indgangsparti

Så er der ved at være isoleret
med 350 mm i loftet.
Så er hele det gamle gulv
banket op og fjernet
Gulvet planeret
isolering opsat bag de nye
koi bassiner

Test opsætning
Det nye koi anlæg under
konstruktion med mere end
1200 Funda blokke

Besøg os på:

www.koishop.dk & www.vandihavenshop.dk

