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Sankthans Juni
Det er sankthans og derfor syntes vi det var tid til lidt tilbud.
Læs også vores vejledning om iltning af vandet og belysning.

Vand i Haven & Koi Shop
Åbningstider i butikken:
Mandag til torsdag: 12.00 > 17.00
Fredag: 12.00 > 18.00
Lør. Søn. & Helligdage: 10.00 >16.00
Vores webshop har åbent 24/7-365

Sommer aftner

Forlæg aftenerne udenfor med belysning af
havesdammen eller omgivelserne

De lune sommer aftener er kommet og man sidder
længere ude, og når mørket falder på kan man stadig
nyde sin have hvis man sætter belysning op.

Vandplanter

Vores planteafdeling er smæk fyldt med
flotte planter.
Flere af planterne er specielt flotte da de blomster nu.
Og det fejre vi ved at give 20% rabat på alle planter.
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Puhhh’’’’ det varmt
Det blevet sommer og varmt, det syntes ens fisk også.
Når det kommer til ilt i vandet og varme, så går de to
elementer ikke hånd i hånd. Det er således at jo varmer
vandet er jo mindre ilt indeholder det.
Det kan derfor være en god ide at sætte et springvand
eller en luft pumpe på dammen for at øge ilt indholdet.

Her er et par løsningsforslag.
Springvand
Vi har et bredt udvalg af springvand til havedammen.
Springvand er dekorativt men ilter også vandet.
Vi har alt fra små til helt store løsninger.

®

®

Først - Størst - Bedst - Billigst

Løsningsforslag
Luftpumpe
Det at sætte luft på sin havedam er
en af de mere effektive måder at ilte
vandet på.
Se det store udvalg af luftpumper
på vores webshop eller i butikken

Kraftig flow pumpe
Bredt udvalg af flow pumper i forskellige størrelser. Sørger for
kraftig cirkulation af vandet.
Læs mere om vores LEX, LEX og
LEG flow pumper på vores shop.
At ilte vandet har mere fordele.

- Giver sundere vand
- Mindre algervækst
- Mere livlige fisk
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Folie og Fibertex
Da vi har rigtig travlt i butikken, er det en god
ide at bestille folie og fibertex, en dag på forhånd.
Det gøres inde på vores Webshop: www.koishop.dk
og her vælger man blot - afhent i butik !

Har du prøvet vores webshop?
På koishop.dk finder du nordens største udvalg af
produkter til vand i haven.
Gratis fragt i DK ved bestillinger på over 500 kr.
(undtaget bassiner, folier og andre vare der
ikke kan sendes med GLS
BEMÆRK VENLIGST, at alle tilbud er med forbehold
for udsolgte varer samt evt. trykfejl.

