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Åbningstider fra den 30. marts 

og resten af 2019 sæsonen: 
 

Mandag til torsdag 12.00 til 17.00 
 

Fredag 12.00 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 
lørdag den 30. marts   

til og med søndag den 7. april 2019 
 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 

HUSK: Alle tilbud er gældende fra 
lørdag den 30. marts   

til og med søndag den 7. april 2019 
 

NB: Vi tager forbehold for udsolgte produkter ! 

 Efter vi har knoklet hele efteråret og vinteren - glæder det os, at vi nu 
kan åbne dørene, lørdag den 30. marts, med et endnu større udvalg, 

da vores nye store koi afdeling er blevet færdig, og dette med  
”State of the Art” filtersystemer, som selvfølgelig kan ses i funktion,  

og anlæggene er nu fyldt med masser af ekstra flotte koi’er ! 
  

For dem som kom lidt forgæves sidste sæson, omkring granit, er det vores  
fornøjelse, at vi nu kan byde velkommen til at besøge vores nye udendørs granit 

udstilling på ikke mindre end 2500 m/2 og her finder du alt i figurer,  
lanterner, krukker, borde og bænke - så nu er der virkelig noget at se på ! u  

 

Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon 43 45 09 06 
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Vi takker endnu engang, alle vores gode og trofaste kunder 

gennem de sidste 26 år, og hvor en stor del besøgte os i   
løbet af 2018 sæsonen, her i vores nye omgivelser, og vi 

har fået mange glade og positive tilkendegivelser - ligesom 
vi også har fået at vide, at ikke alle var helt tilfredse med, 

at vi er flyttet så langt væk fra Vallensbæk, men til gengæld 
er mange andre kunder glade, da vi er kommet tættere på ! 

 

Vi ønsker alle gamle og nye kunder  
velkommen - til en ny og  

fantastisk 2019 Vand i Haven sæson 

Her på Kastrupvej 37. 4100 Ringsted   

Bemærk venligst, at alle vores koi’er og alm. havedamsfisk først er 
til salg omkring Påske, eller når vandtemperaturen er kommet op   

på over 10 grader, dog kan vi godt sælge til dig, såfremt at du           
har et indendørs anlæg med en passende temperatur !  

 

   Vi åbner nu det endnu større Vand i Haven og 

   Lørdag den 30. marts kl. 10.00 hvor vi slår dørene op for  

en endnu mere lækkert butik og showroom, som helt  

sikkert vil være mere end ét besøg værd ! 
 

Vores nye koi anlæg er nu færdige, incl. ”State of the Art” filtersystemer som 

skal ses og opleves, hvis du tænker på det ultimative filtersystem  
til din koi- og havedam eller svømmesø. 

Vi bygger videre hele sæsonen - og udvider med et 200 m/2 stort vandsten 
og figur udstillingsrum, samt masser at tilbud og outlet produkter.  

Så der er masser at glæde sig til hos hele Danmarks Vand i Haven center ! 
 

Vores nye fiskegård på 600 m2 er pt. udskudt - således at det vil  

blive færdigt til 2020 sæsonen. 
 

Så alt i alt bliver 2019 og årene fremover - der hvor Danmarks nye  

Vandcentrum og vandnagle - vokser og vokser år efter år.  

 
Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev - så bliver du altid orienteret om nye og 

spændende aktiviteter og tilbud www.vandihaven.dk eller på  
Facebook: Vand I Haven  

 

Er der evt. nogle gange lidt for langt til et besøg - er du altid velkommen  
til at handle på Danmarks største webshop  

indenfor alt til Vand i Haven - og altid til de absolut bedste priser ! 

www.koishop.dk & www.vandihavenshop.dk  
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”Lidt” bedre - 
end så meget andet       

godt foder ! 
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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 koikarper i topform. 
 

Ingredienser: Korn, derivater af vegetabilsk oprindelse, som  

indeholder genetisk modificeret soja, fisk og fiskemel,  

mineraler, olier, Spirulina, Ocean krill og fedtstoffer. 

Besøg os også på: www.koishop.dk  &  www.vandihavenshop.dk 

Danmarks  
Billigste 

3/4 mm og 6/7 mm. piller - Frit valg 
 

Pond Granulat er et velafbalanceret kraftigt foder i en meget 

høj kvalitet, hvor sammensætning gør det ideelt som  

Hovedfoder til alle havedammens fisk.  
 

Pond Granulat har stor næringsværdi, og indeholder foruden 

næringsstoffer også kulhydrater, proteiner, mineraler         

samt vigtige og naturlige vitaminer. 

Danmarks  
Billigste 



A 
AQ-23 BIOLOGISK FILTER & BASSINSTART 
Denne filter– og bassinstarter, består af 23 stammer af højeffektive tørre-

de mikroorganisme stammer, der er bundet til et flydemedie.  
 

Mikroorganismerne  aktiveres når flydemediet hældes ud i bassinet.  
 

Den bedste virkning opnås ved at hælde BIO-START direkte i filteret, og  
HUSK at slukke UVC filtret de første 3 dage ! 
 

De naturlige biologiske processer hjælpes i gang når der tilsættes en dosis 
efter vinteren, og i løbet af kun 1 til 2 uger er den biologiske balance igen 
på sit højeste - denne proces tager normalt 3 og op til 6 måneder for    
havedammen at gennemføre uden tilsætning af AQ-23.  
 

AQ-23 BIO-START bør og kan også med fordel bruges, efter enhver 

form for medicinsk behandling af bassinet. 

Sætter ”gang” i filteret               
og i hele havedammen 

 FJERNER TRÅDALGER 

 VIRKER VIA AKTIV ILT 

 FJERNER HUMUS FARVESTOF 

 OPTIMERER DEN BIOLOGISKE PROCES 

NEW ALGAE KILLER er en effektiv behandling mod trådalger, virker ved frigivelse af ilt,           

og med sin oxyderende effekt nedbrydes cellestrukturen i trådalgerne. 
 

Ved iltningen af vandet forbedres samtidig den biologiske effekt, og skadelige stoffer                     

nedbrydes hurtigere. Bundslam vil stige til overfladen, hvor det let fjernes                                           

med en skimmer eller et skimmernet. 
 

ANVENDELSE OG DOSERING:  

Tilsæt 50 gr. pr. 1000 l. vand på 1 og 3 dagen evt. også på 5 dagen. 
 

Virker bedst når granulatet drysses jævnt ud over trådalgerne.  
 

Undgå at drysse direkte på planter og flydeplanter, da  

disse kan tage skade. 
 

                                                    Anbefales af bl.a. 

B 



Best. nr.   Plejemidler Størrelse Passer til Pris Forårstilbud  
 

JO 010030 AQ-23 Bio-Start 30 ml. 4.500 l. filter & havedamsvand 59,00 47,20 A 

JO 010150 AQ-23 Bio-Start 150 ml. 22.500 l. filter & havedamsvand 149,00 119,20 A 
 

JP 020025 New Algae Killer 250 gr. Til behandling af   2.500 liters bassin  59,00 47,20 B 

JP 020100 New Algae Killer 1000 gr. Til behandling af 10.000 liters bassin  149,00 119,25 B 

JP 020500 New Algae Killer 5000 gr. Til behandling af 50.000 liters bassin  499,00 399,20 B 
 

JP 030025 AQ-66 Algestop 250 gr. Fuld behandling af   2.500 liters bassin  159,00 127,20 C 

JP 030100 AQ-66 Algestop 1000 gr. Fuld behandling af 10.000 liters bassin  499,00 399,20 C 

JP 030500 AQ-66 Algestop 5000 gr. Fuld behandling af 50.000 liters bassin  1.999,00 1.599,20 C 

 FJERNER TRÅDALGER 

 FJERNER SVÆVALGER 

 FJERNER SLIM & BLÅALGER 

 OPTIMERER DEN BIOLOGISKE BALANCE 

AQ-66 er en 100 % effektiv behandling mod alger, da de aktive stoffer fjerner muligheden for  

algernes tilstedeværelse, og de bestående alger dør ved at cellestrukturen nedbrydes. 
 

De gavnlige stoffer sørger for at optimere den biologiske balance i havedammen til glæde for fisk og 

planter og ikke mindst havedamsindehaveren som vil opleve en klar og algefri havedam. 

Døde alger bør- og skal fjernes med en skimmer, skimmernet eller havedamsstøvsuger. 
 

Bemærk: Emder skal fjernes fra havedammen de første 2 til 3 uger.                                                                           

Langtidsvirkende 

Nye lave priser ! 
ANVENDELSE OG DOSERING:  

Tilsæt 50 gr. pr. 1000 l. havedamsvand 1 til 2 gange pr. sæson. 
 

Virker bedst når pulveret fordeles jævnt i havedammen.  
 

Undgå at drysse direkte på planter og flydeplanter, da disse kan tage skade. 
 

Bemærk: Emder skal fjernes fra havedammen de første 2 til 3 uger.                                                                           

C 
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24 

G23 G13 2G11 

Best. nr. Model Længde UV output Sokkel Holdbarhed Pris Tilbud 

PL rørene har alle sokkel i den ene ende - med 2 pins & 4 pins 

FN 220105 UVC-PL   5 watt 85 mm. 12 µW/cm2 G23 8.000  timer 79,00 63,20 

FN 220107 UVC-PL   7 watt 115 mm. 20 µW/cm2 G23 8.000  timer 89,00 71,20 

FN 220109 UVC-PL   9 watt 145 mm. 23 µW/cm2 G23 8.000  timer 99,00 79,20 

FN 220111 UVC-PL 11 watt 214 mm. 33 µW/cm2 G23 8.000  timer 109,00 87,20 

 

FN 220118 UVC-PL 18 watt 217 mm. 60 µW/cm2 2G11 8.000  timer 139,00 111,20 

FN 220124 UVC-PL 24 watt 317 mm. 90 µW/cm2 2G11 8.000  timer 159,00 127,20 

FN 220136 UVC-PL 36 watt 410 mm. 120 µW/cm2 2G11 8.000  timer 179,00 143,20 

FN 220155 UVC-PL 55 watt 530 mm. 170 µW/cm2 2G11 8.000  timer 199,00 159,20 

TL rørene har alle porcelænssokkel i begge ender - med 2 pins i begge ender 

FN 221008 UVC-TL   8 watt 288 mm. 21 µW/cm2 G 5 8.000  timer 89,00 71,20 

FN 221011 UVC-TL  11 watt 212 mm. 22 µW/cm2 G 5 8.000  timer 99,00 79,20 

FN 221016 UVC-TL  16 watt 288 mm. 36 µW/cm2 G 5 8.000  timer 109,00 87,20 

 

FN 222015 UVC-TL 15 watt 437 mm. 47 µW/cm2 G 13 8.000  timer 129,00 103,20 

FN 222020 UVC-TL 20 watt 589 mm. 65 µW/cm2 G 13 8.000  timer 139,00 111,20 

FN 222025 UVC-TL 25 watt 437 mm. 70 µW/cm2 G 13 8.000  timer 169,00 135,20 

FN 222030 UVC-TL 30 watt 894 mm. 100 µW/cm2 G 13 8.000  timer 179,00 143,20 

FN 222055 UVC-TL 55 watt 894 mm. 160 µW/cm2 G 13 8.000  timer 199,00 159,20 

G5 
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”Lidt” bedre - 
end så meget andet       

godt foder ! 
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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:  
 

 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 8 stk. 

Mere information om  -                       disse tromlefiltre 
                 finder du på                        www.koishop.dk 

Besøg os også på: www.koishop.dk  &  www.vandihavenshop.dk       
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