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                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

ACESSÓRIOS DE MEDIÇÃO

30-538

Densimetro / Medidor gravidade Especifica

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Mede a quantidade de sal na água de aquários marinhos.

Marca

43-080

UP Termometro Eletronico A-931

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Termômetro ultra-compacto, design de moldura fina - Perfeito 

para usar em aquarios- Exibe a temperatura em ambos os 

graus Fahrenheit (ºF) e Celsius (ºC) - Alimentado por 2 baterias 

.

Marca

7-003

Densimetro Vidro 26cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Medidor de salinidade e gravidade especifica para água salgada. 

Modelo em vidro.

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-024

Termometro Digital adesivo encartelado - Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Termômetro adesivo de fita para aquários marinhos e de água 

doce. BT-05.

Marca

7-027

Termômetro Flutuante c/ventosa encartelado Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Termômetro vidro. Já vem com ventosa, pronto para o uso. 

Ótima precisão.

Marca

7-133

Termometro Digital LCD Sub BT-08 / BT-10  Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Termômetro Digital LCD Submersível  com formato retangular. 

O Termômetro Digital Submersível possui as dimensões de 6 

por 3,5cm é ideal para todos os tipos de aquários. Possui um 

sistema de ventosa muito eficiênte e prático. É pequeno e 

compacto já acompanha a bateria extra. Sistema sem fio. Mede 

em graus Celsius.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

ACESSÓRIOS DIVERSOS
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                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

11-658

Zoomed Espelho para Betta BE-10

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Espelho flutuante para colocar na beteira, para estimular o 

betta.

Marca

11-659

Zoomed Folha para descanso de betta BL-20

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Folha em plastico com ventosa para colocar na beteira.

Marca

20-067

Divisor de Ar 2 Saidas *

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Permite a derivação e o controle perfeito do ar proveniente do 

compressor.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

23-062

Girador H-136 para Bombas - Hopar

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Girador para ser acoplado em qualquer bomba submersa com 

rotação de 360 graus. Ideal para aquarios salgados e plantados.

Marca

30-170

Mangueira de Silicone 4mm - rolo 100mts

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Mangueira de silicone Resun, para a passagem de ar. Pode ser 

usada em aquários doce ou marinho. Rolo com 100m

Marca

39-060

Divisor de Ar Terminal

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Permite a derivação e o controle perfeito do ar proveniente do 

compressor.

Marca
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                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

39-061

Divisor de Ar Passagem

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Permite a derivação e o controle perfeito do ar proveniente do 

compressor.

Marca

45-100

Clips com ventosa JBL - 2 unidades

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

JBL FoodClip é um prendedor de comida em aquários, tanto 

dulcícolas quanto marinhos. Pode ser utilizado para prender 

Nori (alga marinha), folhas de vegetais, folhas de terminalia 

catappa, ou qualquer outra coisa. Confeccionada com materiais 

nobres, sua ventosa é feita em material resistente a água 

salgada, e o clip com forças antagônicas permite fixação firme, 

de modo que o alimento não se solte devido à circulação 

(bomba) ou às mordidas dos peixes. 

Marca

7-048

Alarme de Nivel SW-01*

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sensor de nível da marca BOYU utilizado para sinalizar o 

excesso ou o nível baixo de água. Importante no funcionamento 

perfeito do seu SKIMMER para indicar a necessidade de 

adicionar água em seu SUMP ou para proteger o aquecedor 

evitando que o mesmo fique fora da água e queime. Dotado de 

sinal sonoro e luminoso para indicar que o nível de água está 

fora da faixa em que foi ajustada. O módulo de alarme possui 2 

LEDs de indicação, um para nível alto e outro para nível baixo 

de água. Conta com sitema de fita auto colante para fixação do 

módulo de alarme.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

7-203

Divisoria de Aquário com Ventosa BJ-01 *

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Permite dividir o aquario em quantos modulos desejar.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; Pegando 12 und.

OBSERVAÇÕES

ACESSÓRIOS LIMPEZA

23-030

Pinça para Aquario plantado Curva B-25 25 cm

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pinça com pontas curvas , forjada em aço inox cirúrgico, 

Excelente flexibilidade, não enferruja.  Projetada para uma 

ótima performance, facilita o ato de plantar e replantar os 

plantas no aquário, mesmo as plantas pequenas e delicadas, 

por meio de pontas finas curvas. Facilita a visualização de 

plantas e mudas pequenas no ato de plantar. 25 cm de 

comprimento.

Marca

23-031

Pinça para Aquario plantado Reta A-25 25 cm

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pinça com pontas retas , forjada em aço inox cirúrgico, 

Excelente flexibilidade, não enferruja.  Projetada para uma 

ótima performance, facilita o ato de plantar e replantar os 

plantas no aquário, mesmo as plantas pequenas e delicadas, 

por meio de pontas finas retas. Facilita a visualização de plantas 

e mudas pequenas no ato de plantar. 25 cm de comprimento.

Marca
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                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

30-215

Sifão Sc-200 Verde (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sifão Resun para a limpeza do substrato de seu aquário. Tem 

tela protetora,  o que não permite que o cascalho entupa a 

mangueira de extensão. Modelo na cor verde.

Marca

30-216

Sifão Sc-210 com Válvula

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sifão para a limpeza do substrato de seu aquário. Com 

bombeador, tem tela protetora, o que não permite que o 

cascalho entupa a mangueira de extensão.

Marca

39-049

Sifão Limpaquarium 1º Estagio

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sifão Limpaquarium 1° estágio. Facilita a limpeza de seu 

aquário, feito especialmente para tirar os resíduos de seu 

aquário.

Marca

39-096

Limpador de Esponja no 1

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador de esponja é usado para remover algas que se 

formam no vidro do seu aquário. É prático, não é necessário 

introduzir a mão na água.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und.

OBSERVAÇÕES

39-097

Limpador de Esponja no 2

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador de esponja é usado para remover algas que se 

formam no vidro do seu aquário. É prático, não é necessário 

introduzir a mão na água.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und.

OBSERVAÇÕES

43-049

UP Algae Scraper D-112 - raspador *

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O raspador de esponja é usado para remover algas que se 

formam no vidro do seu aquário. É prático, não é necessário 

introduzir a mão na água.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES
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CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

43-051

UP Acessório Limpador Vidro D-113-1 *

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Acessório para limpeza de vidro.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

43-052

UP Acessório Raspa Algas D-113-2 *

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Raspador de algas.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-013

Limpador/raspador c/lamina cabo metal Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador e raspador de esponja é usado para remover algas 

que se formam no vidro do seu aquário. É prático, não é 

necessário introduzir a mão na água.

Marca

7-015

Plantador plastico p/ aquarios-Boyu/Jad 50cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Plantador de plástico resistentes para manutenção em aquários. 

Muito útil em aquários plantados para plantar e retirar folhas 

mortas.

Marca

7-016

Plantador plastico p/ aquarios-Boyu/Jad 70cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Plantador de plástico resistentes para manutenção em aquários. 

Muito útil em aquários plantados para plantar e retirar folhas 

mortas.

Marca

7-386

Limpador de Esponja Cabo Plástico 49 cm Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador e raspador de esponja é usado para remover algas 

que se formam no vidro do seu aquário. É prático, não é 

necessário introduzir a mão na água.

Marca

ACESSÓRIOS RÉPTEIS
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                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

11-627

Zoomed Turtle Dock Mini - Td-5 - Plataforma

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sistema exclusivo que ajusta a plataforma de acordo com o 

nível da água. Permite um fácil acesso tanto a parte seca 

quanto molhada do terrário. Disponível em três tamanhos.

Marca

11-628

Zoomed Turtle Dock Small - Td-10 - Plataforma

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sistema exclusivo que ajusta a plataforma de acordo com o 

nível da água. Permite um fácil acesso tanto a parte seca 

quanto molhada do terrário. Disponível em três tamanhos.

Marca

11-629

Zoomed Turtle Dock Medium - Td-20 - Plataforma

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sistema exclusivo que ajusta a plataforma de acordo com o 

nível da água. Permite um fácil acesso tanto a parte seca 

quanto molhada do terrário. Disponível em três tamanhos.

Marca

11-649

Zoomed Thermometer Digital com Sensor - Th-24

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Zoomed Termômetro Digital paraTerrários, Úmidos ou 

Desérticos. Escala em Fahrenheit (-10º até 140º) ou Celsius 

(-23º até 60º). Possui um sensor para leituras precisas. A 

sonda para o termómetro pode ser colocado no substrato, 

acondicionada em torno de mobiliário, ou pendurada ao lado do 

tanque. Por favor, certifique-se que o animal não pode mastigar 

ou emaranhar-se no cabo. A sonda pode ser submerso em 

água, mas a leitura do LCD deve permanecer seco. Contém 

bateria e ventosas.

Marca

ALIMENTADORES AUTOMÁTICOS

11-006

Prodac Alimentador Automatico *

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimentador automático para aquários, com programação para 

até seis refeições diárias, com capacidade de 80 mL para 

alimentos floculados ou granulados. Possui sistema de aeração 

para manutenção da ração sempre fresca e sem umidade, 

através da conexão à um compressor de ar (não incluso). Utiliza 

apenas 1 pilha pequena. 

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

23-001

Alimentador Automatico H-9000

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aparelho ideal para viagens, períodos de ausência ou até para 

poupar tempo na manutenção diária do aquário. Pode ser 

programado para alimentar os peixes a cada 12 ou 24 horas, se 

adaptando às suas necessidades. Permite, ainda, regular a 

quantidade de ração a ser liberada. Versátil, permite a utilização 

de ração em flocos, granulada ou comprimidos. Armazena ração 

para cerca de 30 dias. Funciona com duas pilhas AA de 1,5V, 

não inclusas.

Marca
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CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

30-365

Alimentador Automatico Af-2003

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimentador automático para peixes de aquários de água doce e 

salgada. Sua capacidade é  de até 50 ml para ração floculadas 

ou granuladas. Ideal para criadores, pois ajuda no 

desenvolvimento de alevinos e na recuperação de peixes 

convalescentes após tratamento. Seu funcionamento é com 

uma bateria de 1,5v AA. 

Marca

30-618

Alimentador Automatico Prog. Digital Resun Af-2009D

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimentador automático para peixes de aquários de água doce e 

salgada. Sua capacidade é  de até 50 ml para ração floculadas 

ou granuladas. O único alimentador no mercado que pode ser 

programado para até oito refeições diárias. Ideal para 

criadores, pois ajuda no desenvolvimento de alevinos e na 

recuperação de peixes convalescentes após tratamento. Seu 

funcionamento é com uma bateria de 1,5v AA. Digital.

Marca

7-204

Alimentador Automatico Prog. Digital Boyu ZW-82

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Novo alimentador automático Boyu, com design bonito e 

elegante o equipamento trabalha com duas pilhas palito (não 

inclusas), com ele você pode programar até quatro refeições 

diárias. Display em LED;  Função relógio digital. Possui botão de 

alimentação manual. Possui função alarme para aviso de 

baterias fracas.

Marca

AQUÁRIOS COMPLETOS

20-082

Acqua Kit Jr-110v c/ Iluminação 7w - cor Preta

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A Vigo Ar desenvolveu esse kit completo para que, de forma 

pratica e fácil, você possa iniciar nesse passatempo fascinante e 

divertido no hobby do aquarismo, que é recomendado tanto 

para crianças quanto para adultos. Kit completo composto de: 

*um aquário hexagonal de plástico com capacidade para 5.5 

litros de água; *uma base; *tampas; *filtro de placa; *tubo 

toxico c/ pedra porosa; *Cascalho; plantas artificiais *um 

compressor de ar. * Iluminação. Alem de ser um fascinante 

hobby, o Acqua Kit jr. Serve para embelezar e decorar a sua 

casa ( dormitório , sala de estar) ou seu ambiente de trabalho( 

recepção, consultório, escritório) .

Marca

20-157

Aquário Kit 22L - (vidro curvo c/Ilum.+filtro ) 25lts 110v

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário de vidro curvo completo (22L). Tampa com luminária 

compacta. Possui um sistema de filtragem mecânica com 

esponja, cerâmica e carvão. Ideal para aquários de água doce e 

marinhos. Cor Preto

Marca

20-166

Aquário Kit 22L cor Rosa - (vidro curvo c/Ilum.+filtro ) 

25lts 110v

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário de vidro curvo completo (22L). Tampa com luminária 

compacta. Possui um sistema de filtragem mecânica com 

esponja, cerâmica e carvão. Ideal para aquários de água doce e 

marinhos. Cor Rosa

Marca
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20-186

Aquário Kit 22L cor Azul - (vidro curvo c/Ilum.+filtro ) 

25lts 110v

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário de vidro curvo completo (22L). Tampa com luminária 

compacta. Possui um sistema de filtragem mecânica com 

esponja, cerâmica e carvão. Ideal para aquários de água doce e 

marinhos. Cor Azul

Marca

23-005

Aquário Mini Hopar Azul H-250 16L 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário quadrado de 16 litros em acrilico. Luminária PL que 

pode mover-se em 360 graus, Filtro interno 300 litros por hora 

(L / H)  3,5 W modelo chuveirinho. Aquário ideal para  peixes 

tropicais e plantas aquáticas tambem usado como terrário para 

répteis como tartarugas e iguanas. Contem uma gaveta para 

gardar rações, medicamentos e etc. Tamanho  25 x 25 x 36 

centímetros. Cor Azul

 

 

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

23-007

Aquário Mini Hopar Rosa H-250 16L 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário quadrado de 16 litros em acrilico. Luminária PL que 

pode mover-se em 360 graus, Filtro interno 300 litros por hora 

(L / H)  3,5 W modelo chuveirinho. Aquário ideal para  peixes 

tropicais e plantas aquáticas tambem usado como terrário para 

répteis como tartarugas e iguanas. Contem uma gaveta para 

gardar rações, medicamentos e etc. Tamanho  25 x 25 x 36 

centímetros. Cor Rosa

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

30-044

Aquário MINIMOON completo 39 litros 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário de vidro dobrado com forma elegante da meia lua. 

Filtro e a luminária ( 1 x 15W ) incluídos. A filtragem é na 

tampa com sistema biológico e mecânico completo da filtragem. 

39 litros . Dimensões - 440x330x580mm

Marca

49-001

Aquário Rehau CC-2530 (aquario peq.luminaria , 

completo 110v) 25x25x30cm

Rehau

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário de vidro curvo completo (18L). Luminária PL. Possui 

filtro, filtragem mecânica com esponja, cerâmica e carvão. Ideal 

para aquários de água doce. Dimensões: 25x25x30 cm. 110V.

Marca

AQUÁRIOS FAIXA PRETA C/ILUMINAÇÃO

4-003

Aquário Marajo 30x15x27 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro com faixa preta ao redor, com 

duas tampas e instalação elétrica para iluminação ( Bocal ). 

Retangular. 12,00 Litros

Marca
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4-004

Aquário Marajo 35x17x27 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro com faixa preta ao redor, com 

duas tampas e instalação elétrica para iluminação ( Bocal ). 

Retangular. 16,00 Litros

Marca

4-005

Aquário Marajo 40x20x32 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro com faixa preta ao redor, com 

duas tampas e instalação elétrica para iluminação ( Bocal ). 

Retangular. 25,60 Litros

Marca

4-006

Aquário Marajo 45x22x32 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro com faixa preta ao redor, com 

duas tampas e instalação elétrica para iluminação ( Bocal ). 

Retangular.32,00 Litros

Marca

4-007

Aquário Marajo 50x25x45 - 4mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro com faixa preta ao redor, com 

duas tampas e instalação elétrica para iluminação ( Bocal ). 

Retangular. 56,00 Litros

Marca

4-012

Aquário Delta 30x18x27 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro, com duas tampas e instalação 

elétrica para iluminação.

Marca

4-014

Aquário Delta 40x22x35 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro, com duas tampas e instalação 

elétrica para iluminação.

Marca
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4-024

Aquário Copacabana 35x18x35 - 3mm *

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro, com tampa e instalação elétrica 

para iluminação.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

4-031

Aquário Iguaracu 30x18x30 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro, com duas tampas e instalação 

elétrica para iluminação.

Marca

4-033

Aquário Iguaracu 40x25x40 - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro, com duas tampas e instalação 

elétrica para iluminação.

Marca

AQUÁRIOS SIMPLES VIDRO

4-047

Aquário Simples 30x15x20cm - 3mm

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário padronizado em vidro. 9 litros.

Marca

4-048

Aquário Simples 35x17x32cm - 3mm *

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

4-050

Aquário Simples 45x22x27cm - 3mm *

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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4-077

Jogo de Aquário ( 20cm até 45cm ) 6 Aquários

Aquários

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Conjunto de aquários simples do de 20 cm até 45 cm.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und.

OBSERVAÇÕES

AQUECEDORES

20-120

Aquecedor Especial 30w - 110v *

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquecedor interno para aquários. Usado normalmente a 1w por 

litro do volume do aquário.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

20-122

Aquecedor Especial 50w - 110v *

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquecedor interno para aquários. Usado normalmente a 1w por 

litro do volume do aquário.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

AQUECEDORES P/ TERRÁRIOS

11-603

Zoomed Heat Rock Deluxe Standard - Rh-9 - com 

termostato

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rocha tratadas duas vezes, mais forte que cimento. Graças ao 

material utilizado o calor é distribuido uniformemente. Modelo 

com termostato que permite a regulagem da intensidade do 

calor ( 32 a 44 graus ). Disponível em três tamanhos.

Marca

11-625

Zoomed Repti Rock Heater Mini - Rh-2

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rocha tratadas duas vezes, mais forte que cimento. Graças ao 

material utilizado o calor é distribuido uniformemente. 

Disponível em três tamanhos.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

11-636

Zoomed Repti Rock Heater Standart - Rh-1

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rocha tratadas duas vezes, mais forte que cimento. Graças ao 

material utilizado o calor é distribuido uniformemente. 

Disponível em três tamanhos.

Marca

BETEIRA
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22-075

Beteira Sextavada Plástica Vermelha

Litwin

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário plástico sextavado para o cultivo de peixes Betta. 

Capacidade: 01 Litro. 

Marca

22-076

Beteira Sextavada Plástica Amarela

Litwin

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário plástico sextavado para o cultivo de peixes Betta. 

Capacidade: 01 Litro.

Marca

22-077

Beteira Sextavada Plástica Azul

Litwin

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário plástico sextavado para o cultivo de peixes Betta. 

Capacidade: 01 Litro. 

Marca

22-079

Beteira Sextavada Plástica Branca

Litwin

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário plástico sextavado para o cultivo de peixes Betta. 

Capacidade: 01 Litro. 

Marca

22-080

Beteira Sextavada Plástica Rosa

Litwin

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Aquário plástico sextavado para o cultivo de peixes Betta. 

Capacidade: 01 Litro. 

Marca

43-085

Beteira 3 em 1 c/ Filtro Espuma D-632-EX

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Beteira em acrilico com divisórias móveis com filtro esponja. 

Tambem pode ser usada como criadeira.

Marca

BOMBAS SUBMERSAS
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19-015

Bomba Submersa AP 1400 13,5W 580lh 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa AP 1400  c/ vazão de água de 580l/h , 

consumo de 13,5w . Disponível em 110v ou 220v.

Marca

19-017

Bomba Submersa AP 1700 18W 750lh 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa AP 1700  c/ vazão de água de 750l/h , 

consumo de 18w . Disponível em 110v ou 220v.

Marca

19-020

Bomba Submersa AP 1900 28W 1100lh 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa AP 1900  c/ vazão de água de 1100l/h , 

consumo de 28w . Disponível em 110v ou 220v.

Marca

19-022

Bomba Submersa AP 2100 30W 1500lh 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa AP 2100  c/ vazão de água de 1500l/h , 

consumo de 30w . Disponível em 110v ou 220v.

Marca

20-142

Bomba Submersa A-100/110v regulagem 20 a 100 L/h 

p/ Aquário até 30 Lts)

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A -100 tem a capacidade de vazão regulável de 20 a 100 litros 

por hora, sendo recomendada assim para aquários de até 30 

litros. Essa bomba foi desenvolvida com a mais alta tecnologia , 

podendo assim ser usada tanto dentro como fora do aquário. 

Seu desing interno foi projetado para assegurar que mesmo 

sem água , não ocorra um super aquecimento do sistema.Já 

incluso opcionais como mangueira para oxigenação e  regulador 

de ar. Ideal tambem para fontes.

Marca

20-197

Bomba Submersa Circulação - JVP 101 3000L/H 110v

JVP

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A bomba SunSun JVP-101 é uma bomba de alto rendimento 

para seu aquário. Através de seu sistema único de hélice ela 

gera um grande fluxo de água, com um raio de corrente amplo 

e com um baxíssimo consumo de energia em comparação às 

bombas convencionais, apenas 6W para gerar 3.000 l/hr de 

vazão. Vem com suporte magnético que prende a bomba ao 

vidro de seu aquário com muito mais segurança do que as 

ventosas comuns. Esta bomba é da geração 2 das SunSun e já 

vem com eixo cerâmico que não enferruja, seja em aquários 

marinhos ou doces. Suporte magnético, muito mais segurança 

para prender a bomb ao vidro de seu aquário; Fluxo aberto e 

difuso, ideal para gerar uma circulação muito mais uniforme no 

aquário todo; Ideal para aquários marinhos ou doces; Eixo 

cerâmico: Não enferruja seja na água doce ou salgada;

Marca
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20-198

Bomba Submersa Circulação - JVP 102 5000L/H 110v

JVP

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A bomba SunSun JVP-102 é uma bomba de alto rendimento 

para seu aquário. Através de seu sistema único de hélice ela 

gera um grande fluxo de água, com um raio de corrente amplo 

e com um baxíssimo consumo de energia em comparação às 

bombas convencionais, apenas 10W para gerar 5.000 l/hr de 

vazão. Vem com suporte magnético que prende a bomba ao 

vidro de seu aquário com muito mais segurança do que as 

ventosas comuns. Esta bomba é da geração 2 das SunSun e já 

vem com eixo cerâmico que não enferruja, seja em aquários 

marinhos ou doces. Suporte magnético, muito mais segurança 

para prender a bomb ao vidro de seu aquário; Fluxo aberto e 

difuso, ideal para gerar uma circulação muito mais uniforme no 

aquário todo; Ideal para aquários marinhos ou doces; Eixo 

cerâmico: Não enferruja seja na água doce ou salgada;

Marca

30-076

Bomba Submersa SP-2500 1400lh 110v (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP-2500  c/ vazão de água de 1400l/h e 

bombeamento ate 150cm altura  , consumo de 18w . Disponível 

em 110v ou 220v.

Marca

30-078

Bomba Submersa SP-3800 2000lh 110v (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP-3800  c/ vazão de água de 2000l/h e 

bombeamento ate 180cm altura  , consumo de 25w . Disponível 

em 110v ou 220v.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und.

OBSERVAÇÕES

30-082

Bomba Submersa SP-5200 2800lh 110v (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP-5200  c/ vazão de água de 2800l/h e 

bombeamento ate 3,20cm altura, consumo de 60w .Disponível 

em 110v ou 220v.

Marca

30-085

Bomba Submersa Waver 4000 c/sup magnético 1.000lh 

110v - Circulação  *

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A bomba Waver 4000 é uma bomba de alto rendimento para 

seu aquário. Através de seu sistema único de hélice ela gera um 

grande fluxo de água, com um raio de corrente amplo e com 

um baxíssimo consumo de energia em comparação às bombas 

convencionais, gera 1.000 l/hr de vazão. Vem com suporte 

magnético que prende a bomba ao vidro de seu aquário com 

muito mais segurança do que as ventosas comuns. Fluxo aberto 

e difuso, ideal para gerar uma circulação muito mais uniforme 

no aquário todo; Ideal para aquários marinhos ou doces.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

30-375

Bomba Submersa P-1000 1020l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa P-1000. Este modelo vem com ventosa, o que 

possibilita usa-la independentemente do filtro biológico de seu 

aquário, sendo usada assim apenas para a movimentação de 

água. Seu uso pode ser feito em aquários de água doce ou 

salgada.1020 L/H.110v.

Marca
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30-376

Bomba Submersa P-1500 1500l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa P-1500. Este modelo vem com ventosa, o que 

possibilita usa-la independentemente do filtro biológico de seu 

aquário, sendo usada assim apenas para a movimentação de 

água. Seu uso pode ser feito em aquários de água doce ou 

salgada.1500 L/H.110v.

Marca

30-379

Bomba Submersa P-400 10w  400l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa P-400. Este modelo vem com ventosa, o que 

possibilita usa-la independentemente do filtro biológico de seu 

aquário, sendo usada assim apenas para a movimentação de 

água. Seu uso pode ser feito em aquários de água doce ou 

salgada. 400L/H.110v.

Marca

47-002

Bomba Submersa Circulação - Stream F-1 3000L/H 110v

Macro

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba para movimentação da água do aquário. Possue fluxo 

difuso e baixo consumo de energia. Ideal para circulação em 

aquários Marinhos e Agua Doce. Fluxo: 3.000 litros por hora. 

Fixação por ventosa.

Marca

47-003

Bomba Submersa Circulação - Stream F-3 5200L/H 110v

Macro

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba para movimentação da água do aquário. Possue fluxo 

difuso e baixo consumo de energia. Ideal para circulação em 

aquários Marinhos e Agua Doce. Fluxo: 5.200 litros por hora. 

Fixação por ventosa.

Marca

47-004

Bomba Submersa Circulação - Stream F-5 10.800L/H 

110v

Macro

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba para movimentação da água do aquário. Possue fluxo 

difuso e baixo consumo de energia. Ideal para circulação em 

aquários Marinhos e Agua Doce. Fluxo: 10.800 litros por hora. 

Fixação por ventosa.

Marca

7-060

Bomba Submersa SP-1000 8W 300L/h 110v Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP-1000  c/ vazão de água de 300l/h . 

Disponível em 110v ou 220v.

Marca

BOMBAS SUBMERSAS P/ LAGOS
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19-031

Bomba Submersa SP 606 75W 6000l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP 606. Esta bomba é acoplada no fundo do 

aquário, lago ou bateria. Utilizada apenas para fluxo de água, 

não para movimentação, devido a sua grande potência. Pode 

ser utilizada com água doce ou salgada  6000L/H 110v.

Marca

19-034

Bomba Submersa SP 609 130W 9000l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP 609. Esta bomba é acoplada no fundo do 

aquário, lago ou bateria. Utilizada apenas para fluxo de água, 

não para movimentação, devido a sua grande potência. Pode 

ser utilizada com água doce ou salgada  9000L/H 110v.

Marca

19-037

Bomba Submersa SP 608 100W 7500l/h 220v *

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP 608. Esta bomba é acoplada no fundo do 

aquário, lago ou bateria. Utilizada apenas para fluxo de água, 

não para movimentação, devido a sua grande potência. Pode 

ser utilizada com água doce ou salgada  7500L/H 220v.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

19-040

Bomba Submersa SP 608 100W 7.500l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa SP 608. Esta bomba é acoplada no fundo do 

aquário, lago ou bateria. Utilizada apenas para fluxo de água, 

não para movimentação, devido a sua grande potência. Pode 

ser utilizada com água doce ou salgada  7500L/H 110v.

Marca

20-209

Bomba Submersa H 6800 = vazão 6.800 l/h até 550 cm 

altura 110v

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba Submersa H 6800 = vazão 6.800 l/h até 550 cm altura 

110v.

Marca

30-370

Bomba Submersa Submarine S-4500 4500l/h 110w 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba submersa S-4500. Esta bomba é acoplada no fundo do 

aquário, lago ou bateria. Utilizada apenas para fluxo de água, 

não para movimentação, devido a sua grande potência. Pode 

ser utilizada com água doce ou salgada. Coluna de agua 3,5m. 

Diametro de saída 26mm. Dimensão :167.5 X 140 X 88 mm. 

Vazão 4500L/H 110v.

Marca

BOMBAS SUBMERSAS PARA FONTES
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20-150

Bomba Submersa H 190  190L/H 110v.( joga até 45 cm 

)

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

H 190  recomendada assim para aquários de até 30 litros. Essa 

bomba foi desenvolvida com a mais alta tecnologia , podendo 

assim ser usada tanto dentro como fora do aquário. Seu desing 

interno foi projetado para assegurar que mesmo sem água , 

não ocorra um super aquecimento do sistema.Já incluso 

opcionais como mangueira para oxigenação e  regulador de ar. 

Ideal tambem para fontes. 190 L/H. Coluna dagua de até 45 

cm.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 4 und.

OBSERVAÇÕES

20-151

Bomba Submersa H 360  360L/H 110v.( joga até 80 cm 

)

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

H 360  recomendada assim para aquários de até 60 litros. Essa 

bomba foi desenvolvida com a mais alta tecnologia , podendo 

assim ser usada tanto dentro como fora do aquário. Seu desing 

interno foi projetado para assegurar que mesmo sem água , 

não ocorra um super aquecimento do sistema.Já incluso 

opcionais como mangueira para oxigenação e  regulador de ar. 

Ideal tambem para fontes. 360 L/H. Coluna dagua de até 80 

cm.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 4 und.

OBSERVAÇÕES

20-152

Bomba Submersa H 500  500L/H 110v.( joga até 95 cm 

)

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

H 500  recomendada assim para aquários de até 100 litros. 

Essa bomba foi desenvolvida com a mais alta tecnologia , 

podendo assim ser usada tanto dentro como fora do aquário. 

Seu desing interno foi projetado para assegurar que mesmo 

sem água , não ocorra um super aquecimento do sistema.Já 

incluso opcionais como mangueira para oxigenação e  regulador 

de ar. Ideal tambem para fontes. 500 L/H. Coluna dagua de até 

95 cm.

Marca

20-154

Bomba Submersa H 800  800L/H 110v.( joga até 130 cm 

)

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

H 800  recomendada assim para aquários de até 150 litros. 

Essa bomba foi desenvolvida com a mais alta tecnologia , 

podendo assim ser usada tanto dentro como fora do aquário. 

Seu desing interno foi projetado para assegurar que mesmo 

sem água , não ocorra um super aquecimento do sistema.Já 

incluso opcionais como mangueira para oxigenação e  regulador 

de ar. Ideal tambem para fontes. 800 L/H. Coluna dagua de até 

130 cm.

Marca

7-058

Bomba Submersa SP-602 6W 340L/h 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba Submersa Boyu - SP-602 .Bomba submersa para 

aquários de água doce e salgada. Vazão regulavel de até 340 

L/H. Possui ventosas para fixação. Indicada para aquários e 

fontes.- 110v 

Marca

7-064

Bomba Submersa Sp-500 110V 6W 150L/h Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bomba Submersa Boyu - SP-500 .Bomba submersa para 

aquários de água doce e salgada. Vazão regulavel de até 150 

L/H. Possui ventosas para fixação. Indicada para aquários e 

fontes.- 110v 

Marca

COMPRESSORES DE AR
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19-053

Compressor Ar 2 saídas 660 110V 4,5W

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor com capacidade de 4 litros por minuto, com duas 

saídas de ar e duas velocidades. Por ter duas saídas, esse 

compressor pode ser usado em enfeites, filtros internos (copo) 

ou em pedras porosas (oxigenação).110v

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 4 Und

OBSERVAÇÕES

19-060

Compressor Ar Pilha DC-3800 1,5V

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar à pilha para aquários, para aeração 

emergencial em falta de energia elétrica ou para transporte de 

animais durante longas viagens. Compressor silencioso, 

portável, eficiente e baixo consumo de energia.Funciona com 2 

pilhas grandes 1.5V.

Marca

7-054

Compressor Ar 1 Saida Boyu/Jad U-3600 110v 2.5w 

100L 4L/Min

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar compacto para aquários. Silencioso e sem 

necessidade de lubrificação. Vazão de 4L/min. Dimensões: 100 

X 55 X 51.5 cm. Pressão: 0.012MPa. 2.5W. Para aquários de 

100L. 110v

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 10 Und

OBSERVAÇÕES

7-073

Compressor Ar 2 saídas SC-7500  3,5W 250L 2X3L/min 

110V

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar 2 saída. Consumo: 5w. 2x3 L/M. Para 

aquários de 250L. 110v

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 4 Und

OBSERVAÇÕES

7-075

Compressor Ar 4 saídas S-4000 110V 5W 600L 4 x 

6L/min

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar 4 saída. Consumo: 5w. 4x6 L/M. Para 

aquários de 600L. 110v

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und.

OBSERVAÇÕES

7-080

Compressor Ar 1 Saida Boyu/Jad S-510 110v 2.8w 100L 

4L/Min

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar compacto para aquários. Silencioso e sem 

necessidade de lubrificação. Vazão de 4L/min. Dimensões: 113 

X 62 X 50 mm. Pressão: 0.010MPa. 2.8W. Para aquários de 

100L. 110v

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 10 Und

OBSERVAÇÕES
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7-090

Compressor Ar 1 Saida SC-3500 110V 2,5W 80L 

3,2L/Min

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar 1 saída. Consumo: 2,5w. 3,2 L/M. Para 

aquários de 80L. 110v

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 10 Und

OBSERVAÇÕES

7-385

Compressor Ar 1 Saida Boyu/Jad U-2800 110v 1,2w 40L 

2L/Min

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar compacto para aquários. Silencioso e sem 

necessidade de lubrificação. Vazão de 2L/min. Dimensões: 70 X 

39.5 X 36 cm. Pressão: 0.009MPa. 1.2W. Para aquários de 40L. 

110V.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; Pegando 10 Und

OBSERVAÇÕES

7-391

Compressor Ar Pilha D-200 1,5V 0,5W 50L 2L/min

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Compressor de ar à pilha para aquários, para aeração 

emergencial em falta de energia elétrica ou para transporte de 

animais durante longas viagens. Compressor silencioso, 

portável, eficiente e baixo consumo de energia. Saída de 

2L/min. Pressão 0.010MPa. Dimensões: 145 x 78 x 45mm. 

Pilhas grandes 1.5V.

Marca

CONDICIONADORES

10-016

Anti-cloro Cx 20 Und

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desclorificante elimina o cloro dissolvido na água que vem pelo 

encanamento da rede de distribuição da cidade, tornando esta 

água adequada para o uso em aquários.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und.

OBSERVAÇÕES

10-079

Anti-cloro 1 Litro

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desclorificante elimina o cloro dissolvido na água que vem pelo 

encanamento da rede de distribuição da cidade, tornando esta 

água adequada para o uso em aquários.

Marca

11-188

Prodac Aquasana 250ml - eliminador de cloro e metais 

pesados

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Neutraliza metais pesados.Neutraliza cloro e cloramina. 

Aplicação para aquários de água doce e salgada. Apenas uma 

gota por litro a cada 15 dias ( trocas parciais ).

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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11-189

Prodac Aquasana 30 ml - eliminador de cloro e metais 

pesados

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Neutraliza metais pesados.Neutraliza cloro e cloramina. 

Aplicação para aquários de água doce e salgada. Apenas uma 

gota por litro a cada 15 dias ( trocas parciais ).

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 18 und

OBSERVAÇÕES

11-190

Prodac Discus Elixir 250ml - vitamina

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Complexo de vitaminas para todos os peixes de água doce. 

Fortalece a estrutura esquelética, prevenindo o raquitismo. Dez 

ml para 40 litros de água por mês.

Marca

11-199

Prodac Nitridac  30ml - bactérias vivas em altas 

concentrações

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

40 milhões de bactérias a cada 1ml de produto.

Marca

12-002

Melafix 120ml (4oz)

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Melafix - Bactericida para peixes de água doce e salgada.120ml 

/ 4oz - Trata 910 litros.

Marca

12-003

Melafix 237ml (8oz)

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Melafix - Bactericida para peixes de água doce e salgada. 237ml 

/ 8oz - Trata 1.814 litros.

Marca

12-004

Melafix 473ml (16oz)

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Melafix - Bactericida para peixes de água doce e salgada. 473ml 

/ 16oz - Trata 3.628 litros.

Marca
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12-008

Stress Zyme 30ml (1oz)

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Stress Zyme - Acelerador de Biologia e Clarificante para 

aquários de água doce. 30ml / 1oz.

Marca

12-009

Stress Zyme 240ml (8oz)

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Stress Zyme - Acelerador de Biologia e Clarificante para 

aquários de água doce. 240ml / 8oz .

Marca

12-011

Stress Coat/zyme Foil Pack

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Stress Coat / Zyme Foil Pack - Alivia o stress do peixe, 

condiciona a água e aumenta a biologia - Trata 38 L

Marca

12-462

Ammonia Ease 30ml (1oz) p/ 453l - Neutralizador de 

Amonia

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ammonia Ease - Neutralizador de amônia. 30 ml / 1oz - Trata 

453 litros.

Marca

12-833

Fw Target Ph Buffer 7,0 ( 60g .) - Tamponador, 

estabiliza o pH em 7.0 p/aquários de até 416 L.

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Tamponador, estabiliza o pH em 7,0. Trata 416 L.

Marca

2-003

Corretivo Acidificante Atlantys 15 Ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Indicado para a correção do pH da água de aquário, quando 

este se encontre acima do valor desejado, proporcionando 

condições apropriadas ao ´habitat"  de peixes ornamentais.

Marca
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2-005

Corretivo Alcalinizante Atlantys 15 Ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Indicado para a correção do pH da água de aquário, quando 

este se encontre abaixo do valor desejado, proporcionando 

condições apropriadas ao ´habitat" de peixes ornamentais.

Marca

2-010

Desclorificante Atlantys 10 Ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desclorificante Atlantys elimina o cloro dissolvido na água que 

vem pelo encanamento da rede de distribuição da cidade, 

tornando esta água adequada para o uso em aquários.

Marca

PROMOÇÃO; Acima de 20 Unid.

OBSERVAÇÕES

25-114

Alcalinizante 20ml

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Eleva o valor do PH da agua do aquário, que estiver abaixo do 

valor desejado pelo aquarista. Lembrando sempre que cada 

espécie de animal em aquário requer uma faixa de PH 

recomendável para sua manutenção. Após ter obtido um valor 

menor daquele desejado do PH da agua do seu aquário ,atraves 

do uso do Teste de PH Tropical Maramar, voce fará uso do 

AlcalinizantePH+ da Maramar, para elevar este valor até o valor 

desejado.

Marca

25-116

Anti-Cloro 20ml - ( concentrado 1 gota para cada 2 litros 

)

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desclorificante elimina o cloro dissolvido na água que vem pelo 

encanamento da rede de distribuição da cidade, tornando esta 

água adequada para o uso em aquários. Concentrado 1 gota 

para cada 2 litros.

Marca

25-117

Probetta Protege 20ml

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Elimina os compostos químicos da água da torneira, protegendo 

o corpo do Betta,durante as trocas semanais de Água da 

Beteira, diminuindo desta forma o stress do peixe, e 

preservando sua integridade pela ação do fitoterápico. O 

produto auxilia ainda a flora bacteriana benéfica, contra a 

poluição causada pelas fezes e restos de comida. Indicação: 

Controle da qualidade da água .

Marca

43-018

Up Algae Remover c/150ml - Anti-algas

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ajuda no tratamento de algas, surto de algas e água verde. O 

Algae Removedor UP-Aqua contém uma formula eficaz para o 

controle de algas. Usar 10 ml ( 1 tampa cheia ) de removedor 

algea para cada 25l. Passando 2 dias trocar 50% da aqua do 

aquário. Para cada tipo de alga faço o tratamento adequado 

que está na bula.Tpos de Alga : Verde filamentosa,  cabelo 

preto e Peteca.

Marca
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48-100

Esponja Removedora de Amonia ( 25,4x45,7x2cm ) - 

Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Este produto é o ultimo lançamento da biotecnologia. Possui 

uma super capacidade de absorção de moleculas e ions, sem 

prejudicar os peixes e outros seres vivo. Sua capacidade de 

absorver elementos nocivos é superior a qualquer outra esponja 

comum. A esponja contem micro pellets ativadores biologicos e 

aceleradores de desentoxicação. Com a passagem da agua a 

remoção do nitrito e da amonia é realizada e a decomposição 

dos compostos nitrogenados pelas bacterias tambem é 

aumentado. Os micro pellets absorvem rapidamente os 

compostos poluentes, especialmente o nitrito e a amonia e em 

torno de 1 horas os poluentes já estão em niveis seguros. A 

espoja removedora acelera a desintoxicação e tambem remove 

metais pesados e medicamentos. Utilização em filtro interno, 

externo, canister e sump onde há uma passagem de fluxo de 

aguá. Trocar a cada 2 meses.

Marca

48-101

Esponja Removedora de Fosfato ( 25,4x45,7x2cm ) - 

Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Este produto é o ultimo lançamento da biotecnologia. Possui 

uma super capacidade de absorção de moleculas e ions, sem 

prejudicar os peixes e outros seres vivo. Sua capacidade de 

absorver elementos nocivos é superior a qualquer outra esponja 

comum. A esponja contem micro pellets ativadores biologicos e 

aceleradores de desentoxicação. Com a passagem da agua a 

remoção do fosfato é realizada e a decomposição dos 

compostos nitrogenados pelas bacterias tambem é aumentado. 

Os micro pellets absorvem rapidamente os compostos 

poluentes, especialmente o fosfato e em torno de 1 horas os 

poluentes já estão em niveis seguros. A espoja removedora 

acelera a desintoxicação e tambem remove metais pesados e 

medicamentos. Utilização em filtro interno, externo, canister e 

sump onde há uma passagem de fluxo de aguá. Trocar a cada 

2 meses.

Marca

48-102

Esponja Removedora de Nitrato ( 25,4x45,7x2cm ) - 

Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Este produto é o ultimo lançamento da biotecnologia. Possui 

uma super capacidade de absorção de moleculas e ions, sem 

prejudicar os peixes e outros seres vivo. Sua capacidade de 

absorver elementos nocivos é superior a qualquer outra esponja 

comum. A esponja contem micro pellets ativadores biologicos e 

aceleradores de desentoxicação. Com a passagem da agua a 

remoção do nitrato é realizada e a decomposição dos 

compostos nitrogenados pelas bacterias tambem é aumentado. 

Os micro pellets absorvem rapidamente os compostos 

poluentes, especialmente o nitrato  e em torno de 1 horas os 

poluentes já estão em niveis seguros. A espoja removedora 

acelera a desintoxicação e tambem remove metais pesados e 

medicamentos. Utilização em filtro interno, externo, canister e 

sump onde há uma passagem de fluxo de aguá. Trocar a cada 

2 meses.

Marca

48-103

Esponja Removedora de Odores ( Carvão Ativado ) ( 

25,4x45,7x2cm ) - Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Este produto é o ultimo lançamento da biotecnologia. Possui 

uma super capacidade de remossão de odores indesejaveis, 

sem prejudicar os peixes e outros seres vivo. Sua capacidade 

de absorver odroes e metais pesados é superior a qualquer 

outra esponja comum. Utilização em filtro interno, externo, 

canister e sump onde há uma passagem de fluxo de aguá. 

Trocar a cada 2 meses.

Marca

7-202

Tamponador Boyu 7,0 ( sache 20ml .) - Tamponador, 

estabiliza o pH em 7.0 *

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Tamponador, estabiliza o pH em 7,0.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES
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7-214

Vita Chem Fresh 118ml (4fl. Oz.) - Suplemento 

Multivitaminico *

Boyd

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Vita-Chem traz nutrição natural para o seu peixe e produz mais 

Vitamina C Ativa do que qualquer outro suplemento. Lipídios 

naturais e aminoácidos da natureza concentrados em um único 

suplemento. Multi vitaminas pré-estabilizadas, solúveis em água 

e tecidos. Uma nova, revolucionária e exclusiva concepção em 

suplementos vitamínicos para animais e peixes criados em 

sistemas fechados.

Ótimo para regeneração da barbatana e a doença da linha 

lateral do peixe.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-215

Vita Chem Marine 118ml (4fl. Oz.) - Suplemento 

Multivitaminico *

Boyd

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Vita-Chem traz nutrição natural para o seu peixe e produz mais 

Vitamina C Ativa do que qualquer outro suplemento. Lipídios 

naturais e aminoácidos da natureza concentrados em um único 

suplemento. Multi vitaminas pré-estabilizadas, solúveis em água 

e tecidos. Uma nova, revolucionária e exclusiva concepção em 

suplementos vitamínicos para animais e peixes criados em 

sistemas fechados.

Ótimo para regeneração da barbatana e a doença da linha 

lateral do peixe.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

CONDICIONADORES MARINHO

11-194

Prodac Trace Elements 250ml

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Condicionador para aquários marinhos . Adiciona elementos 

traço na água do aquário. Aplicar 10 ml para cada 100 litros de 

água uma vez por semana. É um concentrado de potássio, 

flúor, estrôncio, magnésio, sódio, e outros elementos vitais que 

asseguram o crescimento dos organismos marinhos!

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

11-203

Prodac Strontium + Molydenium 250ml

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Elementos essenciais para o crescimentos de organismos com 

esqueletos cálcicos. O Molibdênio promove o crescimento de 

corais. Estrôncio promove o crescimento em organismos com 

esqueletos cálcicos. Apenas 10ml para cada 100 litros de água 

uma vez por semana.

Marca

11-204

Prodac Calcium Coral 500gr

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Assegura e mantém ótima qualidade da água para o 

desenvolvimento de invertebrados, corais, moluscos, algas 

calcárias e coralinas. Aplicar uma dose em uma garrafa 

contendo 1 litro de água. Mexer esta água durante 3 a 4 dias. 

Deixar decantar por 24 horas e aplicar no aquário.

Marca

11-205

Prodac Calcium Plus 250ml

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Além de elementos traços possui alta concentração de cálcio, 

especialmente p/ corais e reefs. 10ml para cada 10litros 1x por 

semana. Se houver vários invertebrados  aumentar a freqüência 

a cada 5 dias. Embalagem de 250ml.

Marca
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11-215

Prodac Iodine + Magnesium 250ml

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O Iodo e Magnésio, ao ser introduzido, entra no ciclo vital dos 

invertebrados, dos peixes, das algas e das micro-algas 

marinhas. Esta solução de Iodo e Magnésio produz grandes 

benefícios para estes animais. O Iodo e o Magnésio em aquário 

tendem a escassear, a causa também pode ser atribuída ao 

consumo por parte dos invertebrados e das algas. Dosagem: 

10ml p/ cada 100 litros 1 por semana 

Marca

CORAIS DE SILICONE

37-032

Coral Pink Horn Ac2216 - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

78mm. Largura: 70mm. Altura: 72mm.

Marca

37-040

Coral Tridacna Azul - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

90mm. Largura: 50mm. Altura: 55mm.

Marca

37-117

Gorgonia Vermelha - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 

Marca

37-118

Anemona Amarela - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 6 cm

Marca

37-119

Anemona Laranja - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 11 cm

Marca
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37-120

Anemona Long Tentacle Roxa - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 

Marca

37-121

Anemona Verde - 6 unidades - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 4,5 cm

Marca

37-122

Coral Goniopora Verde - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 

Marca

37-123

Coral Mushroom Giant Vermelho - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 

Marca

37-124

Coral Mushroom Long Stem Roxo - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 

Marca

37-125

Coral Ricordea Azul - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 6,5 x 6 x 2,6 

cm.

Marca
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37-126

Zoanthus Palithoa Roxo - enfeite em silicone

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: 

Marca

48-013

Coral Torch Grd CH-172L  (14x14x6cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-014

Coral Torch Med CH-172M  (11x11x6cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-015

Coral Torch Peq CH-172s  (8x8x5cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

CRIADEIRAS

30-107

Criadeira Fish Hatachery Dupla (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Criadeira dupla flutuante, já vem com ventosa pronta para ser 

fixada em seu aquário. Sua utilização é feita em fase de desova 

de peixes.

Marca

30-388

Criadeira Flutuante Peq Fh-02

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Criadeira pequena flutuante. Utilizada para separar filhotinhos 

recém nascidos das mães.

Marca
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30-718

Criadeira de Nylon  17 x 12 x 13

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Criadeira em Nylon. Utilizada para separar filhotinhos recém 

nascidos das mães.

Marca

39-055

Criadeira

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Criadeira. Utilizada para o armazenamento de peixes em época 

de desova, separa os pais dos alevinos, evitando assim o 

numero de perda. Pratico, feito para ser fixado no proprio 

aquario, para não haver choque entre os parâmetros da água.

Marca

ELEMENTOS FILTRANTES

11-220

Prodac Filter Watte 250gr ( Lã Acrilica - especial ) *

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizada para o primeiro estágio da filtragem, retirando as 

partículas maiores de sujeira. 

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-136

Ceramica Rings 1 Kg

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizado em filtros canister, sumper ou diretamente no cascalho 

do aquário. Serve para o acumulo de colônias de bactérias. 

Pode ser utilizado em aquários de água doce ou marinho.

Marca

20-052

Lã Acrilica ( embalagem de 15 x 40 cm )

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizada para o primeiro estágio da filtragem, retirando as 

partículas maiores de sujeira. 15 x 40 cm. 

Marca

23-063

Ceramica Esfera em Vidros B-8045 500gr - aquario 

200lts

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizado em filtros canister, sumper ou diretamente no cascalho 

do aquário. Serve para o acumulo de colônias de bactérias. 

Pode ser utilizado em aquários de água doce ou marinho. 

Material Cerâmico poroso, excelente para formação de biologia. 

Nunca é trocado pois, é nela que se aloja a maior parte das 

bactérias nitrificantes responsáveis pelo consumo de amônia e 

Nitritos do aquário.

Marca
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23-064

Ceramica Manfanshi B-8044 500gr  - aquario 200lts

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Microelemento Manfanshi. Características: O microelemento 

Manfanshi libera um grande número de materiais minerais, 

elementos de traço na água. Pode igualmente absorver o 

desperdício prejudicial para manter o tanque em condições 

estáveis. Funções: 

A.O microelemento Manfanshi absorve amônia e nitrito. 

B.Mantem o valor de PH estável 

C. Libera elementos de traço, oxigênio para balançear a 

qualidade de água. Uso: Por o microelemento Manfanshi no 

filtro ou na caixa do equipamento exterior do filtro depois que 

de lavada e limpa. É apropriado para os tanques de água doce, 

marinhos e das estações de tratamento de água também. 

Marca

30-086

Carvão Ativado C-150 150gr  &

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca

30-087

Carvão Ativado C-300 300gr

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca

30-088

Ceramica Rings Cr-250 250gr

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizado em filtros canister, sumper ou diretamente no cascalho 

do aquário. Serve para o acumulo de colônias de bactérias. 

Pode ser utilizado em aquários de água doce ou marinho.

Marca

30-383

Carvão Ativado C-1000 1kg

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca

30-384

Carvão Ativado C-500 500gr &

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca
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30-385

Ceramica Rings Cr-1000 1 Kg

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizado em filtros canister, sumper ou diretamente no cascalho 

do aquário. Serve para o acumulo de colônias de bactérias. 

Pode ser utilizado em aquários de água doce ou marinho.

Marca

30-386

Ceramica Rings Cr-500 (500 Gr) &

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizado em filtros canister, sumper ou diretamente no cascalho 

do aquário. Serve para o acumulo de colônias de bactérias. 

Pode ser utilizado em aquários de água doce ou marinho.

Marca

39-094

Bio-ball Grande

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Bio- ball grande para ser colocado em filtros dry-wet, em sump, 

ou mesmo dentro de filtros canister. Sua função é o 

armazenamento de colonia de bacterias, estas que fazem a 

instabilização de seu aquário.

Marca

43-023

Up Black Pearl 500gr - Midia Filtrante

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Black Perarl é um produto de alta tecnologia. Ele é produzido 

atraves de um processo muito refinado que combina o mineral  

Mordenita com uma ceramica especial, resultando em uma 

mídia filtrante de ótimo desempenho. em todo o mundo. Black 

Perarl é composta de um material multi micro poroso, que 

proporcionar um ambiente excelente para o desenvolvimento de 

bactérias aeróbicas e também capaz de fornecer um ambiente 

de vida para as bactérias anaeróbicasna parte interna da mídia. 

Capaz de remover a cor e cheiro na água. Teor de mordenita 

ajuda a remover a amônia. A grande capacidade de troca ionica 

é muito eficiente na  absorção da amônia, nitrito, nitrato e 

ajuda a remoção de substancias tóxicas e previne o crescimento 

de algas e estabiliza pH.  Como usar:  Ponha o Black Pearl sob 

a esponja do filtro para obter o melhor resultado. 

Especificações: 500 gr / caixa . Dimensões da caixa: - 4.75 "L x 

2.25" W x 6.25 "H. 

Marca

7-085

Ceramica Rings 500

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizado em filtros canister, sumper ou diretamente no cascalho 

do aquário. Serve para o acumulo de colônias de bactérias. 

Pode ser utilizado em aquários de água doce ou marinho.

Marca

7-399

Carvão Ativado AC-150 150gr

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca
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7-400

Carvão Ativado AC-300 300gr

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca

7-431

Carvão Ativado AC-500 500gr

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Carvão extra ativado. Utilizado em filtros, canisters, sumper ou 

dry wet. Retira metais pesados.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

EMBALAGENS

CXI

Caixa de Isopor

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de isopor para transporte dos peixes.

CXI100

Caixa de Isopor 100 Litros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de isopor para transporte dos peixes.

CXI120

Caixa de Isopor 120 Litros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de isopor para transporte dos peixes.

CXI170

Caixa de Isopor 170 Litros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de isopor para transporte dos peixes.
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CXI60

Caixa de Isopor 60 Litros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de isopor para transporte dos peixes.

CXI80

Caixa de Isopor 80 Litros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de isopor para transporte dos peixes.

CXPBM

Caixa de Papelão Padrão Powerfish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caixa de papelão para transporte dos peixes.

ENFEITES CERÂMICOS DECORADOS

1-119

Barco de Pesca Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de barco de pesca decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-121

Caracol Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de caracol decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-122

Castelo Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de castelo decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca
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1-123

Caveira Pequena Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de caveira pequena decorada. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-124

Caveira Grande Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de caveira grande decorada. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-125

Galho Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de galho decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-127

Castelo Médio Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de castelo médio decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-128

Castelo Grande Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de castelo grande decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-129

Canhão Pequeno Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de canhão pequeno decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca
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1-130

Canhão Grande Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de canhão grande decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-131

Bau Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de baú decorado. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-132

Sapo Coqueiro Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de sapo coqueiro decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-137

Barco Mini Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de barco mini decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-139

Vaso Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de vaso decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-140

Farol Grande Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de farol grande decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca
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1-142

Galeão Médio Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de galeão médio decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-143

Galeão Naval Decorativo

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de galeão naval decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-149

Manilha Curva Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de manilha curva. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários, de ciclideos e gaiolas de hamster.

Marca

1-150

Ponte Média Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de ponte média. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-151

Tronco Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de tronco decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-152

Barco Pirata Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de barco pirata decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

LEKS Informática Me Página 35 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

1-153

Barco a Vela Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de barco a vela decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-154

Placa Não Bate no Vidro Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de placa não bate no vidro. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-155

Placa Não Jogue Lixo Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de placa não jogue lixo. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-156

Placa Proibido Pescar Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de placa proibido pescar. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-157

Castelo Fachada Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de castelo fachada decorado. Modelo colorido ideal 

para aquários comunitários.

Marca

1-158

Jardim Aquático Mini Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de jardim aquático mini. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und.

OBSERVAÇÕES
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1-159

Jardim Aquático Peq Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de jardim aquático peq. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und.

OBSERVAÇÕES

1-160

Farol Médio Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de farol médio decorado. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-161

Rocha Ciclídeos Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de rocha ciclídeo. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários, de ciclideos, uma encaixa na outra. 

Marca

1-163

Poço Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de poço. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-166

Tartaruga Pequena Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Tartaruga. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-167

Caveira no Baú Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Caveira no baú. Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca
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1-168

Tartaruga Mini Decorada

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Tartaruga. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-169

Rã Mini Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Rã. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-170

Siri Não Bate no Vidro Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Siri. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-171

Caranguejo Mini Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Caranguejo. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-172

Cogumelo Pequeno Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Cogumelo. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-173

Cogumelo Médio Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Cogumelo. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

LEKS Informática Me Página 38 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

1-174

Cogumelo Grande Decorado

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Cogumelo. Modelo colorido ideal para aquários 

comunitários.

Marca

1-175

Peixe Palhaco Pequeno Decorado ( Nemo )

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Peixe Palhaco ( Nemo ). Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-176

Peixe Palhaco Médio Decorado ( Nemo )

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Peixe Palhaco ( Nemo ). Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-177

Peixe Palhaco Grande Decorado ( Nemo )

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Peixe Palhaco ( Nemo ). Modelo colorido ideal para 

aquários comunitários.

Marca

1-178

Peixe Palhaço c/Anemona Decorado ( Nemo )

Trema

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Miniatura de Peixe Palhaço c/Anemona ( Nemo ). Modelo 

colorido ideal para aquários comunitários.

Marca

ENFEITES EM RESINA

37-037

Coral Sun Flower PQ - AC2104 - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

160mm. Largura: 95mm. Altura: 70mm.

Marca
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37-038

Coral Sun PQ - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

78mm. Largura: 66mm. Altura: 45mm.

Marca

37-056

Marine Deco 33 - AC2233 - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

123mm. Largura: 98mm. Altura: 67mm.

Marca

37-057

Marine Deco 83 - AC2183 - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

225mm.Largura: 140mm. Altura: 180mm.

Marca

37-059

Montanha c/ Arvores - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

420mm. Largura: 215mm. Altura: 200mm.

Marca

37-062

Nemo c/ Bolhas - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

100mm. Largura: 95mm. Altura: 80mm.

Marca

37-079

Rocha c/ Plantas PQ - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

125mm. Largura: 68mm. Altura: 107mm. 

Marca
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37-102

Tronco 113 - AW2113 - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

37-105

Tronco c/ Corte - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

228mm. Largura: 180mm. Altura: 194mm.

Marca

37-110

Tronco de Madeira - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

370mm. Largura: 220mm. Altura: 125mm.

Marca

37-114

Tronco Tunel PQ - Bt2103 - enfeite em resina

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação. Medidas: Comprimento: 

245mm. Largura: 95mm. Altura: 86mm. 

Marca

48-002

Barris Empilhados CH-8016A  (12,5x11,5x11cm) - 3 

unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-003

Ouriços Color c/base II CH-7792  (10x6x8cm) - 3 

unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca
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48-004

Ouriços Color c/base II CH-7794  (15x11x10cm) - 5 

unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-005

Anemona Carpet c/base I CH-7763A  (11x11x15cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-006

Anemona Carpet c/base II CH-7763B  (11x11x15cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-007

Barril Medio CH-8007  (16,5x11,5x10,5cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-008

Barril Pequeno CH-8013  (10x7,5x7cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-009

Barris Furados Horizontais CH-8029  (17x11x10cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca
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48-010

Coral Acropora I CH-7727  (11,5x5,5x18,5cm) - 5 

unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-011

Coral Estrela I CH-4010  (8x7,5x1,5cm) - 10 unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-012

Coral Lobophilia VI CH-7777F (8x7x7cm) - 4 unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-016

Barril em Par CH-8005  (9,5x8x6cm)

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-017

Perereca 4 cores CH-4139  (5x4,5x3cm) - 4 unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-018

Coral Sun Coral II CH-7780D  (7x6x3cm) - 3 unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca
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48-019

Peixe Blue Tang CH-3322  (15x6,5x9cm) - Oxigenador

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-020

Peixe Palhaço III CH-3380  (9,5x15x9cm) - Oxigenador

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-021

Peixe Palhaço VI CH-3381  (8,5x12,5x9,5cm) - 

Oxigenador

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-022

Tubarão CH-3378  (10x15,5x10cm) - Oxigenador

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

48-024

Coral Lobophilia IV CH-7778D (8x7,5x5cm) - 2 unidades

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Enfeite de resina catalizada, com pintura atóxica (não causa 

danos aos habitantes do aquário), riquíssimo em detalhes, 

pintura artesanal, padrão exportação.

Marca

ENFEITES PLÁSTICOS

7-404

Peixe Plastico Md ( Pacote com 6 und )

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica flutuante de peixes em plástico. fica realmente parecido 

com peixes de verdade, vai no fluxo da água, um ótimo peixe 

para crianças, pois não suja a água e não morre! muito belo e 

chamativo! Modelos variados. Tamanho: Médio

Marca
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7-405

Peixe Plastico Gr ( Pacote com 6 und )

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica flutuante de peixes em plástico. fica realmente parecido 

com peixes de verdade, vai no fluxo da água, um ótimo peixe 

para crianças, pois não suja a água e não morre! muito belo e 

chamativo! Modelos variados. Tamanho: Grande

Marca

9-087

Cavalo Marinho Pct 24 Und (9x10cm)

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de cavalo marinho para ornamentação.

Marca

9-097

Estrela do Mar Sortidas ( Pct 6 und )

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de estrela do mar para ornamentação.

Marca

LATOY1

Peixe Espada - Peixe Plástico de 25 cm - Brinquedo de 

cachorro *

Latoy

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Imitação de peixe espada, ornamentação de lojas ou brinquedo 

para cachorro.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 5 und.

OBSERVAÇÕES

LATOY2

Peixe Dourado - Peixe Plástico de 25 cm - Brinquedo de 

cachorro *

Latoy

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Imitação de peixe espada, ornamentação de lojas ou brinquedo 

para cachorro.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 5 und.

OBSERVAÇÕES

FERTILIZANTE

11-208

Prodac Nutron Flora 100ml

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Fertilizante liquido completo para plantas que captam mais 

nutrientes pelas folhagens. O Molibdênio promove o 

crescimento de corais. Aplicação de 10ml para cada 20 litros de 

água. Excelente para recuperar as plantas debilitadas ou 

frágeis!

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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43-070

UP Pastilhas de CO2 c/ Micronutrientes c/20 D-516

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Característica: Tabletes de CO2 efervecentes Modo de Usar: 

jogar um por dia dentro do aquário para suprir a necessidade 

de CO2. Uma pastilha para cada 20L. Utilizar para aquários de 

até 100 litros. Dica RsDiscus: a falta de Dióxido de carbono 

(CO2) faz com que as plantas não assimilem os nutrientes 

necessários á sua manutenção. Para ter certeza de que as 

plantas estão assimilando o CO2 e fazendo fotossíntese, 

verifique se há pequenas bolhas de ar se soltando das folhas 

das plantas enquanto a iluminação do aquário está acesa e o 

CO2 ligado.

Marca

FILTRO BIOLÓGICO

39-019

Tubo (cristal)

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Tubo cristal para torre de  filtro biológico.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 48 Und

OBSERVAÇÕES

39-020

1/2 Tubo (cristal)

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

1/2 Tubo cristal para torre de  filtro biológico.

Marca

39-021

Cotovelo (cristal)

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Cotovelo cristal. Utilizado junto ao tubo  ligado ao filtro 

biológico.

Marca

39-025

Placa Biologic 14x14

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Placa biológic 14 X 14. Placa inovadora, pois se adequa as suas 

necessidades. Chega de ficar cortando placa para aquele 

pedacinho que falta no fundo do seu aquário, pois agora você 

pode encontrar a placa biologic. Seu diferente design possibilita 

ela se tranformar nas placas: 1/2 placa 14 X 14, 1/4 de placa 

14 X 14., na simples ruptura de um ´pontilhado" encontrado 

nesta placa.Para seu funcionamento é necessário o encaixe de 

um redutor, que é também encontrado em nossa tabela. Obs: 

seu encaixe é difenrente de marcas similares.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 90 Und

OBSERVAÇÕES

39-026

Redutor Biologic

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Redutor para placa biologic. Necessária para seu 

funcionamento. Obs: A planta é apenas uma sugestão de uso, 

não vem incluso.

Marca

LEKS Informática Me Página 46 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

39-033

Regua (9x9) *

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Utilizada para não haver espaço livre entre o filtro e a placa, 

para não entrar cascalho a baixo do filtro.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

FILTRO ULTRA VIOLETA

19-126

Esterelizador Ultra Violeta Jebo Uv 55w 110 v ( lagos de 

até 18000 L ) *

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador JEBO 55W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Módulo de 

filtragem ultravioleta para aquários com até 2700L e lagos de 

até 18000L. Elimina algas em suspensão e esteriliza a água. 

Fluxo máximo bomba 1000 a 2000 L/h . Lâmpada 55W. A UV  

oferece controle permanente sobre as algas suspensas que 

causam esverdeamento da água. Elimina explosões de alga e 

mantém o lago livre de algas. Isso significa não ter mais a água 

verde reduzindo a manutenção no lago. Cada unidade é 

compacta, durável, fácil de instalar e econômica. E elimina 

parasitas e bactérias em aquários, tanto doces, quanto 

salgados.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

23-028

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-611 36w 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 36W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água. Fluxo máximo bomba 700 a 1500 

L/h . Lâmpada 36W. A UV  oferece controle permanente sobre 

as algas suspensas que causam esverdeamento da água. 

Elimina explosões de alga e mantém o lago livre de algas. Isso 

significa não ter mais a água verde reduzindo a manutenção no 

lago. Cada unidade é compacta, durável, fácil de instalar e 

econômica. E elimina parasitas e bactérias em aquários, tanto 

doces, quanto salgados. Tamanho 60 cm.

Marca

23-033

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-611 7w 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 7W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água.  A UV  oferece controle 

permanente sobre as algas suspensas que causam 

esverdeamento da água. Elimina explosões de alga e mantém o 

lago livre de algas. Isso significa não ter mais a água verde 

reduzindo a manutenção no lago. Cada unidade é compacta, 

durável, fácil de instalar e econômica. E elimina parasitas e 

bactérias em aquários, tanto doces, quanto salgados. 

Marca

23-034

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-611 11w 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 11W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água.  A UV  oferece controle 

permanente sobre as algas suspensas que causam 

esverdeamento da água. Elimina explosões de alga e mantém o 

lago livre de algas. Isso significa não ter mais a água verde 

reduzindo a manutenção no lago. Cada unidade é compacta, 

durável, fácil de instalar e econômica. E elimina parasitas e 

bactérias em aquários, tanto doces, quanto salgados. 

Marca

23-035

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-611 24w 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 24W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água.  A UV  oferece controle 

permanente sobre as algas suspensas que causam 

esverdeamento da água. Elimina explosões de alga e mantém o 

lago livre de algas. Isso significa não ter mais a água verde 

reduzindo a manutenção no lago. Cada unidade é compacta, 

durável, fácil de instalar e econômica. E elimina parasitas e 

bactérias em aquários, tanto doces, quanto salgados. 

Marca
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23-038

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-611 36w 220v. *

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 36W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água. Fluxo máximo bomba 700 a 1500 

L/h . Lâmpada 36W. A UV  oferece controle permanente sobre 

as algas suspensas que causam esverdeamento da água. 

Elimina explosões de alga e mantém o lago livre de algas. Isso 

significa não ter mais a água verde reduzindo a manutenção no 

lago. Cada unidade é compacta, durável, fácil de instalar e 

econômica. E elimina parasitas e bactérias em aquários, tanto 

doces, quanto salgados. Tamanho 60 cm.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

23-040

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-626 11w C/ Bomba 

Acoplada 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 11W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água.  A UV  oferece controle 

permanente sobre as algas suspensas que causam 

esverdeamento da água. Elimina explosões de alga e mantém o 

lago livre de algas. Isso significa não ter mais a água verde 

reduzindo a manutenção no lago. Cada unidade é compacta, 

durável, fácil de instalar e econômica. E elimina parasitas e 

bactérias em aquários, tanto doces, quanto salgados. Por ter a 

bomba acoplada pode trabalhar dentro ou fora dagua.

Marca

23-041

Esterelizador Ultra Violeta Hopar Uv-626 24w C/ Bomba 

Acoplada 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esterilizador Hopar 24W, para aquários e lagos de jardim. 

Elimina algas suspensas, bactérias e fungos. Elimina algas em 

suspensão e esteriliza a água.  A UV  oferece controle 

permanente sobre as algas suspensas que causam 

esverdeamento da água. Elimina explosões de alga e mantém o 

lago livre de algas. Isso significa não ter mais a água verde 

reduzindo a manutenção no lago. Cada unidade é compacta, 

durável, fácil de instalar e econômica. E elimina parasitas e 

bactérias em aquários, tanto doces, quanto salgados. Por ter a 

bomba acoplada pode trabalhar dentro ou fora dagua.

Marca

23-055

Bomba Submersa c/ Filtro e UV 7 w UVF-635 *

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com UV embutido de 7W. Vazão de  L/H. Ótimo 

para todos tipos de aquários. Ideal para aquários de L. Podendo 

tambem ser utilizado em fontes para acabar com as algas.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

7-373

Bomba Submersa c/ Filtro e UV 5 w ( 720 L/H ) 110 v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com UV embutido de 5W. Vazão de 720 L/H. 

Ótimo para todos tipos de aquários. Ideal para aquários de 

150L. Podendo tambem ser utilizado em fontes para acabar 

com as algas.

Marca

FILTROS CANISTER

19-084

Filtro Canister Jebo 825/835 - 1000l/h 110v 22w

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister com vazão de 1000 L/h com filtragem 

química física e biológica. Possui 4 bandejas, que possibilitam a 

introdução de elementos filtrantes como: lã, byo ball, carvão 

ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários com até 200 

Lts. Filtro com o corpo preto.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und

OBSERVAÇÕES
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19-086

Filtro Canister Jebo 828/838 - 1200l/h 110v 28w

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister com vazão de 1200 L/h com filtragem 

química física e biológica. Possui 4 bandejas, que possibilitam a 

introdução de elementos filtrantes como: lã, byo ball, carvão 

ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários com até 200 

Lts. Filtro com o corpo preto.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und

OBSERVAÇÕES

19-088

Filtro Canister Jebo 829/839 - 1500l/h 110v 35w

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister com vazão de 1500 L/h com filtragem 

química física e biológica. Possui 4 bandejas, que possibilitam a 

introdução de elementos filtrantes como: lã, byo ball, carvão 

ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários com até 300 

Lts. Filtro com o corpo preto.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und

OBSERVAÇÕES

23-053

Filtro Canister Hopar c/ UV F-3328 UV-9W - 2200L/H 

110v

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister com UV-9W e vazão de 2200 L/h com 

filtragem química física e biológica. Possui 4 bandejas, que 

possibilitam a introdução de elementos filtrantes como: lã, byo 

ball, carvão ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários 

com até 500 Lts.

Marca

23-054

Filtro Canister Hopar KF-2208 - 800L/H 110v

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister vazão de 800 L/h com filtragem química 

física e biológica. Possui 4 bandejas, que possibilitam a 

introdução de elementos filtrantes como: lã, byo ball, carvão 

ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários com até 200 

Lts.

Marca

23-056

Filtro Canister Hopar c/ UV F-3028 UV-5W - 1200L/H 

110v

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Canister com filtro UV de 5 watts. Filtro externo canister 

com vazão 1200l/h com filtragem química, mecânica e 

biológica. Biológico externo, compacto, de alto desempenho, 

fácil de limpar e operar. Devido a sua concepção deixa livre o 

espaço do aquário somente para peixes e elementos 

ornamentais. Extremamente silenciosa, pode ser usado para 

aquários marinhos ou de água doce. 

Especificação: para aquários de 270 a 350 litros, vazão máxima 

de 1200l/h, bombeamento de 1,8 mts de coluna d agua e 

potência de 25 watts. Não funcione sem colocar água no 

compartimento do filtro. Possui botão de liga e desliga do UV 

independente do motor do filtro. 

Marca

23-057

Filtro Canister Hopar KF-2218 - 1200L/H 110v

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister vazão de 1200 L/h com filtragem química 

física e biológica. Possui 4 bandejas, que possibilitam a 

introdução de elementos filtrantes como: lã, byo ball, carvão 

ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários com até 350 

Lts.

Marca
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23-058

Filtro Canister Hopar HF-3313 - 1800L/H 110v

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Externo Canister vazão de 1800 L/h com filtragem química 

física e biológica. Possui 4 bandejas, que possibilitam a 

introdução de elementos filtrantes como: lã, byo ball, carvão 

ativado e resinas, entre outros. Ideal para aquários com até 500 

Lts.

Marca

30-687

Filtro Mini Canister Cyclone Cy-20 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desenho compacto, robusto e de fácil mobilidade. Pode ser 

acoplado na lateral do aquário com suportes encluídos. Sistema 

de filtragem mecânico, químico e biológico. Montagem e 

manuntenção fáceis. Para água doce ou salgada. Materais 

filtrantes incluidos:esponja filtrante, carvão e cerâmica. Bomba 

de 200L/h .Consumo: 3W 

Marca

FILTROS EXTERNOS

12-256

Filtro Externo Atman HF0100 ( Filtro/aquários 32L 

160L/H )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Com placa biológica. 

Regulagem de vazão.  Adequado para aquários de pequeno 

porte. Filtra até 160 l/h. Consumo: 2.5W. P.S. Recomenda-se a 

troca do refil no maximo a cada 60 dias.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 8 und

OBSERVAÇÕES

12-257

Filtro Externo Atman HF0300 ( Filtro/aquários 60L 

300L/H )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Com placa biológica. 

Regulagem de vazão. Filtra até 300 l/h. Consumo: 4W. P.S. 

Recomenda-se a troca do refil no maximo a cada 60 dias.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und

OBSERVAÇÕES

12-258

Filtro Externo Atman HF0400 ( Filtro/aquários 90L 

450L/H )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Placa bilógica. Regulagem 

de vazão. Extensor de captura de água. Filtra até 400 l/h. 

Consumo: 6W. P.S. Recomenda-se a troca do refil no maximo a 

cada 60 dias.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und

OBSERVAÇÕES

12-259

Filtro Externo Atman HF0600 ( Filtro/aquários 140L 

650L/H )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado.SURFACE INTAKE 

STRAINER (copo desnatador) . Reguagem de vazão de água. 

Extremamente silencioso. Placa biológica. Extensor de captura 

de água. Filtra até 650 l/h. Consumo: 8W. P.S. Recomenda-se a 

troca do refil no maximo a cada 60 dias.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 4 und

OBSERVAÇÕES
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12-260

Filtro Externo Atman HF0800 ( Filtro/aquários 180L 

910L/H  ) - 2 cascatas

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado.SURFACE INTAKE 

STRAINER (copo desnatador) . Reguagem de vazão de água. 

Extremamente silencioso. Placa biológica. Extensor de captura 

de água. Filtra até 910 l/h. Consumo: 7,5W. P.S. Recomenda-se 

a troca do refil no maximo a cada 60 dias. Recomendado para 

aquarios até 180L.  2 cascatas. Refil é o mesmo do HF0600.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 3 und

OBSERVAÇÕES

19-090

Filtro Externo Jebo 501 3,5w 250l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Filtro Externo 250 

itros/hora.3,5w. 110v.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 8 und

OBSERVAÇÕES

19-092

Filtro Externo Jebo 502 5w 450l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Filtro externo 450 

litros/hora. 5w. 110v.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und

OBSERVAÇÕES

19-094

Filtro Externo Jebo 503 6w 580l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Filtro externo 580 

litros/hora. 6w. 110v.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 4 und

OBSERVAÇÕES

19-096

Filtro Externo Jebo 505 7w 750l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado com duas cascatas. Filtro 

externo 750 litros/hora. 7w. 110v.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und

OBSERVAÇÕES

19-098

Filtro Externo Jebo 508 10w 980l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro externo mecânico, quimico e biológico. Filtragem eficiente 

com refil de perlon e carvão ativado. Filtro Externo 980 

litros/hora. 10w. 110v.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 und

OBSERVAÇÕES
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30-136

Filtro Interno In-Tank Cx-400 5,5w 400l/H 110v - 

cachoeira

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A mesma qualidade e comodidade dos filtros externos, só que 

dentro do aquário. Ideal para quem não tem espaço atrás do 

aquário ou que possui aqua-terrários para tartarugas, anfíbios 

ou outros répteis aquáticos. Por ficarem dentro da água, são 

extremamente silenciosos, ideal para quem tem aquário no 

quarto, por exemplo. Sua manutenção é muito simples e utiliza 

os mesmos refis dos filtros externos. Filtro interno mecânico, 

quimico e biológico. Filtragem eficiente com refil de perlon e 

carvão ativado. Ideal para aquários de até 70 litros. Vazão de 

400 L/H. Consumo de 6w.

Marca

7-070

Filtro Externo Wf-2015 110v 6w 150lh

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Faz limpeza mecânica e biológica em seu aquário, deixando a 

água cristalina. Seu refil vem com carvão ativado, que tira os 

metais pesados da água do aquário. Seu design é inovador, 

pois ele é  bem pequeno, o que se mostra bem discreto. 150 

L/H. 110v

Marca

7-089

Filtro Externo WF-2025 110V 11W 300l/h

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Faz limpeza mecânica e biológica em seu aquário, deixando a 

água cristalina. Seu refil vem com carvão ativado, que tira os 

metais pesados da água do aquário. Seu design é inovador, 

pois ele é  bem pequeno, o que se mostra bem discreto. 300 

L/H. 110v

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

FILTROS INTERNOS

19-062

Bomba Submersa c/ Filtro AP 1400F 13,5W 580l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro,  Vazão 580 L/H.

Marca

19-064

Bomba Submersa c/ Filtro AP 1400F2 13,5W 580l/h 

110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro,  Vazão 580 L/H.

Marca

19-068

Bomba Submersa c/ Filtro AP 1700F2 18W 750l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro,  Vazão 750 L/H.

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES
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19-070

Bomba Submersa c/ Filtro AP 1900F 23W 1100l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro,  Vazão 1100 L/H.

Marca

19-076

Bomba Submersa c/ Filtro AP 2100F2 30W 1500l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro,  Vazão 1500 L/H.

Marca

19-104

Bomba Submersa c/ Filtro AP 112F 5W 250l/h 110v

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro,  Vazão 250 L/H.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 3 und.

OBSERVAÇÕES

30-114

Bomba Submersa c/ Filtro Sp-900 300lh 110v (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, refil com carvão deixando a água do seu 

aquário cristalina! Ideal para aquários de até 60 L. 300L/H 

110v.

Marca

30-390

Bomba Submersa c/ Filtro P-400l 10w 400l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, deixando a água do seu aquário cristalina . 

400L/H.110v.

Marca

30-392

Bomba Submersa c/ Filtro P-700l 15w 700l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, deixando a água do seu aquário cristalina . 

700L/H.110v.

Marca
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30-404

Bomba Submersa c/ Filtro Magi-200 200l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Ideal p/ aquários de até 50L Possui exclusivo dispesor de 

água melhorando a oxigenação. Possui midia filtrante com 

carvão ativado e Espuma. Volt: 110/220 Freq: 60Hz 5W Vazão: 

200 L/h H-Max: 0,5 m.

Marca

30-406

Bomba Submersa c/ Filtro Magi-380 380l/h 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Ideal p/ aquários de até 80L Possui exclusivo dispesor de 

água melhorando a oxigenação. Possui midia filtrante com 

carvão ativado e Espuma. Volt: 110/220 Freq: 60Hz 7W Vazão: 

380 L/h H-Max: 0,9 m.

Marca

30-420

Bomba Submersa c/ Filtro Magi-700 700l/h - 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro Ideal p/ aquários de até 150L Possui exclusivo dispesor de 

água melhorando a oxigenação. Possui midia filtrante com 

carvão ativado e Espuma. Volt: 110/220 Freq: 60Hz 10W 

Vazão: 700 L/h H-Max: 1,2 m.

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

30-721

Bomba Submersa c/ Filtro CRUISER 400 l/h 6W 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, refil com carvão deixando a água do seu 

aquário cristalina! Ideal para aquários de até 80 L 400L/H 110v.

Marca

30-722

Bomba Submersa c/ Filtro CRUISER 700 l/h 10W 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, refil com carvão deixando a água do seu 

aquário cristalina! Ideal para aquários entre 100 a 150 L 700L/H 

110v.

Marca

30-723

Bomba Submersa c/ Filtro CRUISER 1000 l/h 15W 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, refil com carvão deixando a água do seu 

aquário cristalina! Ideal para aquários entre 100 a 150 L 

1000L/H 110v.

Marca
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30-724

Bomba Submersa c/ Filtro CRUISER 1500 l/h 25W 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, refil com carvão deixando a água do seu 

aquário cristalina! Ideal para aquários entre 150 a 200 L 

1500L/H 110v.

Marca

30-725

Bomba Submersa c/ Filtro CRUISER 2000 l/h 300W 110v

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com bomba submersa. Ótima durabilidade e 

rápido resultado, refil com carvão deixando a água do seu 

aquário cristalina! Ideal para aquários entre 200 a 300 L 

2000L/H 110v.

Marca

39-037

Filtro Interno c/ Peso Pequeno-20l

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com peso. Oxigena e livra seu aquário de resíduos 

indesejados.

Marca

39-038

Filtro Interno c/ Peso Grande-40l

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Filtro interno com peso. Oxigena e livra seu aquário de resíduos 

indesejados.

Marca

7-038

Bomba Submersa c/ Filtro SP-1000A 8W 300L/h 110v 

Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro.Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro Modelo SP-1000A ,  Vazão 300 L/H, 

Elevação 50 cm ,  Dimensões 100x60.5x190

Marca

7-043

Bomba Submersa c/ Filtro SP-2300A 23W 1200L/H 110v 

Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro.Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações.  

Vazão 1200 L/H.

Marca
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7-045

Bomba Submersa c/ Filtro SP-601E 6W 200L/h 110v 

Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa compacta com filtro de espuma e 

sistema de chuveiro de alta tecnologia e desempenho. 

Extremamente silenciosa, possui um bocal com entrada de ar 

para permitir a oxigenação da água bombeada. Permite a 

utilização em diversas situações. Potência de 6 de watts. 

Capacidade de 200 l/h . Trabalha silenciosamente sem 

necessidade de ser desligado, podendo ser utilizado em fontes 

e cascatas. 

Marca

7-053

Bomba Submersa c/ Filtro SP-601F  200L/h 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa compacta com filtro de espuma de alta 

tecnologia e desempenho. Extremamente silenciosa, possui um 

bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação da água 

bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Capacidade de 200 l/h . Trabalha silenciosamente sem 

necessidade de ser desligado, podendo ser utilizado em fontes 

e cascatas. 

Marca

7-206

Bomba Submersa c/ Filtro SP-101A  720L/h 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro Modelo SP-101A ,  Vazão 720 L/H. 

Marca

7-207

Bomba Submersa c/ Filtro SP-102A  1400L/h 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa com filtro compacta de alta tecnologia 

e desempenho, acompanha de um pré-filtro. Possui uma 

excelente filtragem mecânica através de uma esponja de 

altíssima qualidade e durabilidade. Extremamente silenciosa, 

possui um bocal com entrada de ar para permitir a oxigenação 

da água bombeada. Permite a utilização em diversas situações. 

Ideal para aquários que possuem sistema biológico de placas, 

filtro de bactérias, circulação de água para sistema marinho e 

para fontes e mini fontes que atendam as sua especificações. 

Bomba submersa com filtro Modelo SP-102A ,  Vazão 1400 L/H. 

Marca

7-208

Bomba Submersa c/ Filtro FP-08E 5 W 300L/h 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa compacta com filtro de espuma e 

sistema de chuveiro de alta tecnologia e desempenho. 

Extremamente silenciosa, possui um bocal com entrada de ar 

para permitir a oxigenação da água bombeada. Permite a 

utilização em diversas situações. Potência de 5 de watts. 

Capacidade de 300 l/h e altura da coluna d água de 35 cm. 

Trabalha silenciosamente sem necessidade de ser desligado, 

podendo ser utilizado em fontes e cascatas. 

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-211

Bomba Submersa c/ Filtro FP-38E 19 W 1350L/h 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É uma bomba submersa compacta com filtro de espuma e 

sistema de chuveiro de alta tecnologia e desempenho. 

Extremamente silenciosa, possui um bocal com entrada de ar 

para permitir a oxigenação da água bombeada. Permite a 

utilização em diversas situações. Potência de 19 de watts. 

Capacidade de 1350 l/h e altura da coluna d água de 100 cm. 

Trabalha silenciosamente sem necessidade de ser desligado, 

podendo ser utilizado em fontes e cascatas. 

Marca

LÂMPADAS

LEKS Informática Me Página 56 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

19-152

Lâmpada T5HO Branca 39W 85 cm

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr branca com forte penetração ideal para 

aquários de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para 

aquários plantados e marinhos 39W. Considerada uma das 

melhores lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as 

cores das plantas e promove o bom crescimento. Modelo 

Comprimento Equivalente . 30w 85cm .

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-153

Lâmpada T5HO Rosa 39W 85cm

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr rosa com forte penetração ideal para aquários 

de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para aquários 

plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Lâmpada 

fluorescente para aquários de água doce (rosada). Acentua as 

cores azuis e vermelhas dos peixes, favorece a fotossíntese e 

promove crescimento das plantas naturais. Modelo 

Comprimento Equivalente . 30w 85cm .

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-154

Lâmpada T5HO azul actinica 54W 115 cm

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr Azul com forte penetração ideal para aquários 

de Corais e Recifes. Lâmpada fluorescente actínica para 

aquários marinhos. Verdadeira lâmpada azul actínica, recria a 

fluorescência UVA e simula os efeitos da luz da Lua. Modelo 

Comprimento Equivalente .40w comprimento 115cm .

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-155

Lâmpada T5HO Branca 54W 115 cm

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr branca com forte penetração ideal para 

aquários de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para 

aquários plantados e marinhos 54W. Considerada uma das 

melhores lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as 

cores das plantas e promove o bom crescimento. Modelo 

Comprimento Equivalente . 40w 115cm .

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-156

Lâmpada T5HO Rosa 54W 115 cm

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr rosa com forte penetração ideal para aquários 

de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para aquários 

plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Lâmpada 

fluorescente para aquários de água doce (rosada). Acentua as 

cores azuis e vermelhas dos peixes, favorece a fotossíntese e 

promove crescimento das plantas naturais. Modelo 

Comprimento Equivalente . 40w 115cm .

Marca

NOVIDADE; Pegando 2 und.

OBSERVAÇÕES

7-112

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad branca 20w tipo 

aquaglo 60 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr branca com forte penetração ideal para 

aquários de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para 

aquários plantados e marinhos 20W. Considerada uma das 

melhores lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as 

cores das plantas e promove o bom crescimento. Modelo 

Comprimento Equivalente . 20w 60cm .

Marca
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7-113

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad branca 30w tipo 

aquaglo 90 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr branca com forte penetração ideal para 

aquários de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para 

aquários plantados e marinhos 20W. Considerada uma das 

melhores lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as 

cores das plantas e promove o bom crescimento. Modelo 

Comprimento Equivalente . 30w 90cm .

Marca

7-138

Lâmpada 2P PL11W tipo actinia/branca - reposição

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada florescente PL 11W azul/branca, ajuda no realce das 

cores dos peixes.  2 pinos.

Marca

7-139

Lâmpada 2P PL13W tipo actinia/branca - reposição

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada florescente PL 13W azul/branca, ajuda no realce das 

cores dos peixes. Tamanho - 186mm. 6400K. 2 pinos.

Marca

7-236

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad azul 20w tipo actinica 

60 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr Azul com forte penetração ideal para aquários 

de Corais e Recifes. Lâmpada fluorescente actínica para 

aquários marinhos. Verdadeira lâmpada azul actínica, recria a 

fluorescência UVA e simula os efeitos da luz da Lua.Modelo 

Comprimento Equivalente . 20w 60cm .

Marca

7-238

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad azul 30w 90 tipo 

actinica 90 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr Azul com forte penetração ideal para aquários 

de Corais e Recifes. Lâmpada fluorescente actínica para 

aquários marinhos. Verdadeira lâmpada azul actínica, recria a 

fluorescência UVA e simula os efeitos da luz da Lua. Modelo 

Comprimento Equivalente . 30w 90cm .

Marca

7-239

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad azul 40w tipo actinica 

121 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr Azul com forte penetração ideal para aquários 

de Corais e Recifes. Lâmpada fluorescente actínica para 

aquários marinhos. Verdadeira lâmpada azul actínica, recria a 

fluorescência UVA e simula os efeitos da luz da Lua. Modelo 

Comprimento Equivalente . 40w 120cm . 

Marca
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7-243

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad branca 40w tipo 

aquaglo 121 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr branca com forte penetração ideal para 

aquários de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para 

aquários plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Modelo 

Comprimento Equivalente . 40w 120cm . 

Marca

7-245

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad rosa 15w tipo gro-lux 

45 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr rosa com forte penetração ideal para aquários 

de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para aquários 

plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Lâmpada 

fluorescente para aquários de água doce (rosada). Acentua as 

cores azuis e vermelhas dos peixes, favorece a fotossíntese e 

promove crescimento das plantas naturais. Modelo 

Comprimento Equivalente . 15w 45cm .

Marca

7-246

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad rosa 20w tipo gro-lux 

60 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr rosa com forte penetração ideal para aquários 

de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para aquários 

plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Lâmpada 

fluorescente para aquários de água doce (rosada). Acentua as 

cores azuis e vermelhas dos peixes, favorece a fotossíntese e 

promove crescimento das plantas naturais. Modelo 

Comprimento Equivalente . 20w 60cm .

Marca

7-248

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad rosa 30w tipo gro-lux 

90 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr rosa com forte penetração ideal para aquários 

de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para aquários 

plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Lâmpada 

fluorescente para aquários de água doce (rosada). Acentua as 

cores azuis e vermelhas dos peixes, favorece a fotossíntese e 

promove crescimento das plantas naturais. Modelo 

Comprimento Equivalente . 30w 90cm .

Marca

7-249

Lâmpada Fluorescente Boyu/Jad rosa 40w tipo gro-lux 

121 cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada de côr rosa com forte penetração ideal para aquários 

de água doce e salgada. Lâmpada fluorescente para aquários 

plantados e marinhos. Considerada uma das melhores 

lâmpadas do mundo, apresenta maior brilho, realça as cores 

das plantas e promove o bom crescimento. Lâmpada 

fluorescente para aquários de água doce (rosada). Acentua as 

cores azuis e vermelhas dos peixes, favorece a fotossíntese e 

promove crescimento das plantas naturais. Modelo 

Comprimento Equivalente . 40w 120cm . 

Marca

LÂMPADAS DE BOCAL

11-001

Lâmpada  Light Bulb 15w bocal Azul HL-B15

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada incandescente de longa durção. Bocal.

Marca
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11-002

Lâmpada  Light Bulb 15w  bocal Amarela HL-A15

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada incandescente de longa durção. Bocal.

Marca

11-003

Lâmpada  Light Bulb 15w bocal Cristal HL-C15

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada incandescente de longa durção. Bocal.

Marca

11-004

Lâmpada  Light Bulb 15w bocal Verde HL-G15

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada incandescente de longa durção. Bocal.

Marca

11-005

Lâmpada  Light Bulb 15w bocal Vermelhal HL-R15

Zoomed

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada incandescente de longa durção. Bocal.

Marca

LIMPADORES MAGNÉTICOS

30-167

Limpador Magnetico Flutuante Pequeno MB-S

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Limpador magnético flutuante pequeno. Limpa os vidros 

internos de seu aquário com facilidade.  57mm x 35mm 

Marca

7-009

Limpador Magnético Flutuante Boyu/Jad 108x59x66 mm 

GD

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador magnético é o mais meio mais prático para remover 

algas que se formam no vidro do seu aquário. É prático, pois 

não requer a remoção de tampas e não é necessário introduzir 

a mão na água, mesmo em aquários de grandes dimensões.

Marca
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7-010

Limpador Magnético Flutuante Boyu/Jad 125x73x70 mm 

XLG

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador magnético é o mais meio mais prático para remover 

algas que se formam no vidro do seu aquário. É prático, pois 

não requer a remoção de tampas e não é necessário introduzir 

a mão na água, mesmo em aquários de grandes dimensões.

Marca

7-011

Limpador Magnético Flutuante Boyu/Jad 69x35x66 mm 

PQ

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador magnético é o mais meio mais prático para remover 

algas que se formam no vidro do seu aquário. É prático, pois 

não requer a remoção de tampas e não é necessário introduzir 

a mão na água, mesmo em aquários de grandes dimensões.

Marca

7-012

Limpador Magnético Flutuante Boyu/Jad 99x43x66mm 

MD

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O limpador magnético é o mais meio mais prático para remover 

algas que se formam no vidro do seu aquário. É prático, pois 

não requer a remoção de tampas e não é necessário introduzir 

a mão na água, mesmo em aquários de grandes dimensões.

Marca

LUMINÁRIA P/ LAGOS E FONTES

7-156

Lâmpada Submersible Spot Light SDL-02A 110v *

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Boyu Iluminação Submersa para Lago 3.0W SDL-02A . O 

pequeno tamanho, forma atraente, multi-projeto do selo. 

Qualquer regulamento ângulo, LED fonte de luz, alta eficiência, 

pode produzir raios de cor muitos. Trabalhar com tensão segura 

e confiável. Fácil instalação e operação. Adequado tanto para 

uso da terra e debaixo da água. Dicas: Para maior comodidade 

e resultado recomendamos o uso de um timer para que o 

refletor ligue e desligue nos horários pré determinados. 

Contém: 02 Luminárias com 12 leds cada, 04 leds verdes, 04 

leds vermelhos e 04 leds Azuis. 01 metro de cabo de uma 

luminária para outra. 07 metros de cabo. Informações 

adicionais: Todos os 12 leds ficam com as suas 3 cores fixadas 

produzindo sempre um efeito muito bonito e interessante.

Para obter um efeito casualmente diferente recomendamos a 

usar o ajuste de direcionamento das iluminações, este é um 

ajuste que direciona a iluminações para cima ou para baixo. 

Especificação: VOLT - AC12V. FREQ - 50/60Hz. POWER - 3.0W. 

Fabricante: Boyu

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

LUMINÁRIAS

23-059

Luminária T8  K-778-60  60cm 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Luminária em alumínio para aquários de 60cm de comprimento. 

Suporte regulável na longitudinal e de abrir (ângulo de 75o).   

Voltagem 110V.

Marca
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23-060

Luminária PL  K-778-50  50cm 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Luminária em alumínio para aquários de 50cm de comprimento. 

Suporte regulável na longitudinal e de abrir (ângulo de 75o).   

Voltagem 110V.

Marca

23-061

Luminária PL 5W  K-628 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Luminaria dotada de lampada 1 PL de 5W ,que trazem mais 

watts em menos espaço. Ideal p/ aquarios pequenos. Prende 

no aquario através de uma garra.

Marca

23-065

Luminária PL  K-778-60  60cm 55W 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Luminária em alumínio para aquários de 60cm de comprimento. 

Suporte regulável na longitudinal e de abrir (ângulo de 75o).   

Voltagem 110V.

Marca

MEDICAMENTOS

0-009

Remédio - elaboração própria para eliminação de 

bactérias e fungos

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Remédio de elaboração própria para eliminação de bactérias e 

fungos. Dosagem : 1 coler de café de plástico para 70 litros.

Marca

12-438

Ick Ease 30ml (1oz) p/ 226l - Previne e cura o Ictio e 

outros ectoparasitas

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ick Ease, previne e elimina Ictio e outros ectoparasitas. 30ml / 

1oz - Trata 226 litros.

Marca

12-441

Fungus Ease 30ml (1oz) - p/ 226l - Previne e cura 

fungos

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Fungus Ease - Previne e Cura Fungos. 30ml / 1oz - Trata 226 

litros .

Marca
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12-444

Wound Ease 30ml (1oz) p/ 226l) - Previne e cura 

infeções bacterianas

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Wound-Ease - Previne e cura infecções bacterianas. 30ml / 1oz 

- Trata 226 litros.

Marca

12-846

Pimafix 4oz - Trata Infeções Fúngicas E Bacterianas 

Doce/Salgada

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Propriedades: Uma maneira natural e segura de tratar uma 

ampla variedade de infecções fúngicas em peixes. Também 

trata infecções bacterianas internas e externas. Pimafix trata 

fungus (ou doença do algodão), infecção fúngica na boca ou 

corpo do peixe e vermelhidão do corpo e nadadeiras. 

Recomendado para peixes de água doce ou salgada. 

Diferencial:  Remédio de ação rápida, de boa qualidade. Trata 

757 Litros

Marca

2-015

Bactericida e Fungicida Atlatys 15ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Destina-se à prevenção e tratamento de infecções bacterianas e 

fúngicas de ocorrência comum em peixes de aquário.

Marca

PROMOÇÃO; Acima de 20 Unid.

OBSERVAÇÕES

2-017

Parasiticida Atlantys 15ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Destina-se ao controle das infestações e tratamento das 

infecções parasíticas mais comuns nos peixes tropicais de 

aquário. Ótimo para ictio.

Marca

2-020

Moluscida Atlantys 15ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Atua no controle de invertebrados indesejáveis nos aquários de 

peixes tropicais.

Marca

2-021

Oodinicida Atlantys 15ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Destina-se à prevenção e tratemento das infecções nos peixes 

de aquários tropicais por parasitas do gênero Oodinium.

Marca

PAINÉIS DECORATIVOS

LEKS Informática Me Página 63 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

46-001

Painel 30cm dupla face doce em 3D ( Bright Stone x 

Aqua Garden ) 15m

Seaview

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

46-004

Painel 30cm dupla face doce em 3D ( River Rock x Sea 

of Green ) 15m

Seaview

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

46-005

Painel 45cm dupla face doce em 3D ( River Rock x Sea 

of Green ) 15m

Seaview

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

46-006

Painel 60cm dupla face doce em 3D ( River Rock x Sea 

of Green ) 15m

Seaview

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

46-008

Painel 45cm dupla face doce em 3D ( Seascape x Natural 

Mystic ) 15m

Seaview

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

7-267

Painel 30cm dupla face doce/salgado J54/J33 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca
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7-268

Painel 30cm dupla face doce/salgado J61/J62 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

7-279

Painel 40cm dupla face doce/salgado J54/J33 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

7-280

Painel 40cm dupla face doce/salgado J61/J62 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

7-295

Painel 50cm dupla face doce/salgado J54/J33 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

7-296

Painel 50cm dupla face doce/salgado J61/J62 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

7-298

Painel 60cm dupla face azul/preto J15/J16 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca
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7-300

Painel 60cm dupla face doce/salgado J54/J33 15m

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Painel para ser cortato e colocado no fundo do deu aquário, 

realçando mais os peixes.Rolo 15 metros.

Marca

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

12-887

Sera Filter Head Seal for 130/130+Uv - Anel vedante da 

cabeça do filtro Serafil Bioactive 130 *

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Anel vedante da cabeça do filtro Serafil Bioactive 130/130+UV

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

12-888

Sera Multi-Purpose valve for 130/130+Uv-Válvula 

multifuncional (entrada e saída ) dos filtro sera *

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Válvula multifuncional (entrada e saída de água) dos filtros 

Serafil Bioactive 130/130+UV

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

19-161

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 5W (reposição )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 5W (reposição ).

Marca

19-163

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 7W (reposição )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta Uv Pl 7w (reposição).

Marca

19-165

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 9W (reposição )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta Uv Pl 9w (reposição).

Marca
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19-167

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 11W (reposição )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 11W (reposição ).

Marca

19-169

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 13W (reposição )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 13W (reposição ).

Marca

19-173

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 24W (reposição) *

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 24W (reposição). 30cm.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

19-176

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 55W (reposição)*

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 55W (reposição). 

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-258

Reator para Lâmpada T5 2x24w Bivolt.

Da agua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Reator para Lâmpada T5 2x24w Bivolt. ( 30 x 32 x 80mm )

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

19-259

Reator para Lâmpada T5 2x39w Bivolt.

Da agua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Reator para Lâmpada T5 2x39w Bivolt. ( 30 x 32 x 80mm )

Marca
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23-080

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 7W (reposição)

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 36W (reposição). 

Marca

23-081

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 9W (reposição)

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 36W (reposição). 

Marca

23-082

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 11W (reposição)

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 36W (reposição). 

Marca

23-083

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 24W (reposição)

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 36W (reposição). 

Marca

23-084

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 36W (reposição)

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada Ultra Violeta UV PL 36W (reposição). 

Marca

30-504

Impeller para bomba Sp 3800l*

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Impeller (reparo completo) para a bomba de circulação para 

bomba SP 3800l.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES
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7-345

Refil para Rede Arame Tanque 40x30 Cabo Inox 52cm*

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil da rede para a captura de peixes.  Rede Arame Tanque 

40x30 Cabo Inox 52cm

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-443

Lâmpada HQI 150W  14.000K

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Lâmpada HQI 14.000K (reposição ).

Marca

PEDRAS POROSAS E AERADORES

30-183

Pedra Porosa As-108 Pequena (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra porosa mineral. uso em conjunto ao filtro biológico, para 

ativar seu funcionamento e oxigenar melhor o aquário. 

Tamanho pequeno. Diâmetro: 15 x 22 x 5 mm

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 50 und.

OBSERVAÇÕES

7-304

Cortina Porosa 30cm Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Cortina de oxigenio para ornamentação e aeração de aquários. 

Em forma de mangueira flexível.

Marca

7-305

Cortina Porosa 45cm Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Cortina de oxigenio para ornamentação e aeração de aquários. 

Em forma de mangueira flexível.

Marca

7-306

Cortina Porosa 60cm Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Cortina de oxigenio para ornamentação e aeração de aquários. 

Em forma de mangueira flexível.

Marca
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7-307

Cortina Porosa 75cm Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Cortina de oxigenio para ornamentação e aeração de aquários. 

Em forma de mangueira flexível.

Marca

7-308

Pedra Porosa - carborundum diam. 25x4mm *

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra porosa mineral. uso em conjunto ao filtro biológico, para 

ativar seu funcionamento e oxigenar melhor o aquário. 

Tamanho pequeno. Diâmetro: 15 x 25 x 4 mm

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; Pegando 20 Und

OBSERVAÇÕES

7-309

Pedra Porosa - carborundum diam. 15mm x 25mm x 

4mm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra porosa mineral. uso em conjunto ao filtro biológico, para 

ativar seu funcionamento e oxigenar melhor o aquário. 

Tamanho pequeno. Diâmetro: 15 x 25 x 4 mm

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 50 und.

OBSERVAÇÕES

PLANTAS DE SEDA

30-200

Planta de Seda 8" Blister

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta, modelo em seda. Deixa um visual muito mais 

natural. tamanho: 8". Diversos modelos.

Marca

30-569

Planta de Seda 4`` Blister

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta, modelo em seda. Deixa um visual muito mais 

natural. tamanho: 4". Diversos modelos.

Marca

7-313

Planta de Seda 12"  Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta, modelo em seda. Deixa um visual muito mais 

natural. tamanho: 12". Diversos modelos.

Marca
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7-314

Planta de Seda 4"  Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta, modelo em seda. Deixa um visual muito mais 

natural. tamanho: 4". Diversos modelos.

Marca

7-344

Planta de Seda 20"  Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta, modelo em seda. Deixa um visual muito mais 

natural. tamanho: 20". Diversos modelos.

Marca

PLANTAS PLÁSTICAS

30-202

Planta Plástica em Placa 15x15cm

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta para colocar no fundo do aquário, feita em 

plástico. fica muito natural, pois simula muito bem grama para 

aquário. Diversos modelos. Tamanho: 15x15cm

Marca

30-203

Planta Plástica em Placa 26x26cm (resun)

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta para colocar no fundo do aquário, feita em 

plástico. Fica muito natural, pois simula muito bem grama para 

aquário. diversos modelos. Tamanho: 26x26cm

Marca

37-200

Replica de Plantas Plástica Peq - pct / 6 und

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta naturais, ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural. Varios Modelos.

Marca

37-201

Replica de Plantas Plástica Med - pct / 6 und

Soma Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta naturais, ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural. Varios Modelos.

Marca

LEKS Informática Me Página 71 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

48-070

Plantas Plasticas Buque Variado Peq - Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de plantas naturais, modelo em plástico com base. 

Deixa um visual muito mais natural.

Marca

48-071

Plantas Plasticas Buque Variado Med - Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de plantas naturais, modelo em plástico com base. 

Deixa um visual muito mais natural.

Marca

48-072

Plantas Plasticas 7,5cm com base redonda- 10 

undidades - Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de plantas naturais, modelo em plástico com base. 

Deixa um visual muito mais natural.

Marca

48-073

Toca Revestida 13x10,5x6,5cm GR-001F - Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Toca revestida de plantas naturais, modelo em plástico com 

base. Deixa um visual muito mais natural.

Marca

48-074

Toca Revestida 13x12,5x9cm GR-002SD - Craft

Craft

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Toca revestida de plantas naturais, modelo em plástico com 

base. Deixa um visual muito mais natural.

Marca

9-090

Coqueirinho Médio

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de um Coqueiro. Ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural.

Marca

LEKS Informática Me Página 72 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

9-101

Replica de Plantas Plástica Mini - vários modelos

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta naturais, ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural. Varios Modelos.

Marca

9-102

Replica de Plantas Plástica Peq - vários modelos

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta naturais, ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural. Varios Modelos.

Marca

9-103

Replica de Plantas Plástica Med - vários modelos

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta naturais, ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural. Varios Modelos.

Marca

9-104

Replica de Plantas Plástica Grd - vários modelos

Floresdama

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Réplica de planta naturais, ideal para aquário estilo plantado, 

dando um efeito super natural. Varios Modelos.

Marca

RAÇÕES

0-007

Ração Power Betta Granulada Peq ( Pct 400 Gr )

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração de granulos bem pequenos, ideal para todos os tipos de 

peixes. ( Betta, Guppy, Espadas ,e outros peixes menores ) 

PROTEINA BRUTA MIN. 40% .

Marca

0-008

Ração Power Betta Granulada Med ( Pct 400 Gr )

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração de granulos pequenos, ideal para todos os tipos de 

peixes. ( Japoneses, Ciclideo, Discus ,e outros peixes maiores ) 

PROTEINA BRUTA MIN. 45% .

Marca
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10-001

Ração Básica nº1 (10g) Cx 20 Und

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração em flocos, é muito utilizada pelos criadores e lojistas, 

na manutenção Apresenta ótimos resultados para os peixes e 

também na qualidade da água . Reúne num mesmo produto 

qualidade com preço justo. Indicação: Quase todas as espécies 

de peixes tropicais.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 2 Cx

OBSERVAÇÕES

10-002

Ração Básica nº2 (20g) Cx 18 Und *

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração em flocos, é muito utilizada pelos criadores e lojistas, 

na manutenção Apresenta ótimos resultados para os peixes e 

também na qualidade da água . Reúne num mesmo produto 

qualidade com preço justo. Indicação: Quase todas as espécies 

de peixes tropicais.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

10-003

Ração Básica nº3 (25g) Cx 12 Und

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração em flocos, é muito utilizada pelos criadores e lojistas, 

na manutenção Apresenta ótimos resultados para os peixes e 

também na qualidade da água . Reúne num mesmo produto 

qualidade com preço justo. Indicação: Quase todas as espécies 

de peixes tropicais.

Marca

10-004

Ração Básica nº4 (40g) Cx 8 Und

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração em flocos, é muito utilizada pelos criadores e lojistas, 

na manutenção Apresenta ótimos resultados para os peixes e 

também na qualidade da água . Reúne num mesmo produto 

qualidade com preço justo. Indicação: Quase todas as espécies 

de peixes tropicais.

Marca

10-007

Ração Tropi Betta (12g) Cx 20 Und

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ótima ração granulada apresenta alta performance no 

desenvolvimento do Betta.Realça a coloração dos peixes 

,estimula o sistema de defesa. Indicação: Peixe Betta, e outros 

de pequeno porte.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 3 Und

OBSERVAÇÕES

10-008

Ração Carin Betta (5g) Cx 20 Und - Alimento vitaminado

Carin

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ótima ração granulada e vitaminada, apresenta alta 

performance no desenvolvimento do Betta.Realça a coloração 

dos peixes ,estimula o sistema de defesa. Indicação: Peixe 

Betta, e outros de pequeno porte.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 3 Und.

OBSERVAÇÕES
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25-002

Ração Total Flakes Básica 10g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A primeira ração para peixes ornamentais feita com Farinha de 

Salmão do Chile. O maior complexo vitamínico, você encontra 

aqui!. É um flake produzido com um conceito tecnológico 

inovador a baixas temperaturas. Possui elementos de alta 

digestibilidade a partir de óleo, farinha de salmão e outros 

ingredientes nobres. Possui na formulação Ômega 3, Elemento 

Bioativo, Probiótico e Biomassa de Artemia da Fazenda Marinha 

Maramar. Possui altas dosagens de Vitamina C Revestida, além 

de outras vitaminas e minerais, garantindo a melhor 

performance no crescimento e saúde dos peixes e uma boa 

estabilidade na água do aquário. Indicado para todas as 

espécies 0rnamentais.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 20 und.

OBSERVAÇÕES

25-003

Ração Total Flakes Relace Color 10g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A primeira ração para peixes ornamentais feita com Farinha de 

Salmão do Chile. O maior complexo vitamínico, você encontra 

aqui! É um produto nobre, de alta performance e de alta 

digestibilidade, especialmente para peixes tropicais e marinhos. 

Na sua composição encontram-se balanceadamente adequados, 

elementos bioativos, complexo vitamínico e minerais . 

Apresenta ainda na sua composição elementos realçadores de 

coloração dos peixes. A adição de altas dosagens de Vitamina C 

revestida, fortalece o organismo , garantindo a saúde dos 

peixes

Marca

25-004

Ração Total Flakes Spirulina 10g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A primeira ração para peixes ornamentais feita com Farinha de 

Salmão do Chile. O maior complexo vitamínico, você encontra 

aqui! É um produto nobre. Indicado principalmente para peixes 

de hábitos alimentares herbívoros. Possui ingredientes de alta 

digestibilidade e balanceados de forma a atender as 

necessidades nutricionais deste grupo. A Spirulina desidratada 

existente na sua composição, colabora para realçar a coloração 

dos peixes. Possui ainda um complexo vitamínico mineral 

completo. As altas doses de VITAMINA C revestida contida no 

produto fortalece o organismo dos peixes, dificultando o 

aparecimento de doenças.

Marca

25-005

Ração Total Flakes Artemia 10g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

A única ração do Brasil produzida com 80% de Biomassa de 

Artemia. O maior complexo vitamínico, você encontra aqui! Um 

espetáculo de ração para criadores e aquaristas exigentes. É 

um produto nobre, de alta digestibilidade e de alta 

performance, adequado principalmente aos peixes ornamentais 

tropicais e marinhos de hábitos carnívoros. Produzido a partir 

da Biomassa de Artemia da Maramar, produzida nas salinas 

Maramar, nas áreas de Ressurgência, onde ocorrem altos níveis 

de nutrientes. Possui na sua composição elementos bioativos, 

minerais, e um suplemento adicional de Vitamina C revestida. 

TotalFlake Artemia é um produto tipo exportação.

Marca

25-008

Ração Fort Flocos Básica Pote ( 40 x 25g )

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração em flocos, é muito utilizada pelos criadores e lojistas, 

na manutenção Apresenta ótimos resultados para os peixes e 

também na qualidade da água . Reúne num mesmo produto 

qualidade com preço justo.Indicação: Quase todas as espécies 

de peixes tropicais.

Marca

25-009

Ração Extrusada Fort Básica Garrafa Pet 180g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração completa para todos os tipos de peixes de aquário. 

Flutua por mais tempo. Indicação: Quase todas as espécies de 

peixes tropicais.

Marca
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25-011

Ração Extrusada Carpa Show Garrafa Pet 180g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração elaborada com ingredientes selecionados de primeira 

qualidade para manutenção de carpas de todos os tamanhos. 

Mantém a qualidade da água por muito mais tempo. Indicação: 

Carpas em crescimento.

Marca

25-013

Alimento Diferenciado Ovo de Artemia s/casca 30 ml

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Basta agitar o frasco e pingar algumas gotas que você tem 

disponível este excelente alimento para os alevinos em geral. 

Indicação: Alevinos e pós larvas em geral.

Marca

25-014

Alimento Diferenciado Ovo de Artemia c/casca 5g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

São ovos de artemia prontos para serem eclodidos. Possuí alta 

taxa de eclosão. Os nauplios recém eclodidos são muito 

apreciados pelos alevinos de todas as espécies.O produto vem 

acompanhado com Manual. Indicação: Alevinos e pós larvas em 

geral.

Marca

25-020

Alimento Diferenciado Ovo de Artemia s/casca 10g - com 

dosador

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Basta apertar o dosador quantas vezes quizer que você tem 

disponível este excelente alimento para os alevinos em geral. 

Indicação: Alevinos e pós larvas em geral.

Marca

25-053

Ração Probetta Tradicional Tic-tac 7g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Probetta tradicional é a melhor ração do mercado na sua 

categoria. Aprovada pelos melhores criadores. Apresenta alta 

performance no desenvolvimento do Betta.Realça a coloração 

dos peixes ,estimula o sistema de defesa. A versão ProBetta 

Show flutua por mais tempo. Indicação: Peixe Betta, e outros 

de pequeno porte.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 20 Und

OBSERVAÇÕES

25-054

Ração Probetta Tradicional 15g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Probetta tradicional é a melhor ração do mercado na sua 

categoria. Aprovada pelos melhores criadores. Apresenta alta 

performance no desenvolvimento do Betta.Realça a coloração 

dos peixes ,estimula o sistema de defesa. A versão ProBetta 

Show flutua por mais tempo. Indicação: Peixe Betta, e outros 

de pequeno porte.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 24 Und

OBSERVAÇÕES
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25-058

Ração Probetta Show 5g - Tubette Cx - 20 und

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Probetta tradicional é a melhor ração do mercado na sua 

categoria. Aprovada pelos melhores criadores. Apresenta alta 

performance no desenvolvimento do Betta.Realça a coloração 

dos peixes ,estimula o sistema de defesa. A versão ProBetta 

Show flutua por mais tempo. Indicação: Peixe Betta, e outros 

de pequeno porte.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 3 Und.

OBSERVAÇÕES

25-060

Ração Ecobetta com Dosador - contem 60 doses e alho

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Probetta tradicional é a melhor ração do mercado na sua 

categoria. Aprovada pelos melhores criadores. Apresenta alta 

performance no desenvolvimento do Betta.Realça a coloração 

dos peixes ,estimula o sistema de defesa. A versão ProBetta 

Show flutua por mais tempo. Indicação: Peixe Betta, e outros 

de pequeno porte.Contem dosador com 60 doses de comida. 

Contem alho.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 30 Und

OBSERVAÇÕES

25-072

Ração Fort Flocos Básica Saco 250 Gr

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta ração em flocos, é muito utilizada pelos criadores e lojistas, 

na manutenção Apresenta ótimos resultados para os peixes e 

também na qualidade da água . Reúne num mesmo produto 

qualidade com preço justo.Indicação: Quase todas as espécies 

de peixes tropicais.

Marca

PROMOÇÃO; Acima de 12 und

OBSERVAÇÕES

25-092

Ração Extrusada Gr Ciclideo & Oscar Flip Top 40g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta é uma ração de alta atratividade e de alta performance e 

alta digestibilidade para peixes de médio e grande porte. 

Indicação: Peixes carnívoros: Oscar, Garopa, Piranha, Aruanã, 

Lion Fish .

Marca

25-093

Ração Extrusada Stick 3mm - Ciclideo & Oscar Garrafa 

Pet 180g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Esta é uma ração de alta atratividade e de alta performance e 

alta digestibilidade para peixes de médio e grande porte. 

Indicação: Peixes carnívoros: Oscar, Garopa, Piranha, Aruanã, 

Lion Fish .

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

25-100

Ração Extrusada Peixes de Fundo & Crustáceos 250g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração de alta estabilidade produzida para os peixes que 

habitam preferencialmente o fundo do aquário, e também os 

crustáceos. Possui Spirulina Desidratada na sua formulação, 

além de um balanceamento completo. Indicação: Bótia, 

Cascudos, etc. Crustáceos: Camarões e Lagostas.

Marca
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45-003

JBL Gala 100ml 15g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração da linha premium para peixes exigentes, de água doce 

ou salgada. Em sua formulação, encontramos 20% de material 

liofilizado, o que torna a ração extremamente atrativa para 

qualquer peixe, bem como 2% de alho, excelente bactericída 

natural. Além disso o cuidado na composição vai além, 

balanceando níveis de gordura e proteína.

Disponível nos tamanhos: 15g (100 ml), 38g(250ml) e 160g 

(1000ml)

Marca

45-004

JBL Gala 250ml 38g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração da linha premium para peixes exigentes, de água doce 

ou salgada. Em sua formulação, encontramos 20% de material 

liofilizado, o que torna a ração extremamente atrativa para 

qualquer peixe, bem como 2% de alho, excelente bactericída 

natural. Além disso o cuidado na composição vai além, 

balanceando níveis de gordura e proteína.

Disponível nos tamanhos: 15g (100 ml), 38g(250ml) e 160g 

(1000ml)

Marca

45-007

JBL Gold Pearls 100ml 58g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É a ração premium da JBL voltada aos Kingyos! Ração que 

afunda facilmente, o que vai de encontro aos hábitos 

alimentares dos kingyos, possui em sua formulação proteínas 

de origem vegetal, em sua maioria, contendo germen de trigo, 

ervilha, soja, e uma quantidade controlada de proteína animal, 

de modo que a ração seja extremamente balanceada, e de fácil 

digestão. Disponível nos tamanhos:  58g (100ml), 145g 

(250ml), 580g (1000ml)

Marca

45-011

JBL Grana 100ml 43g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ideal para peixes de qualquer zona de natação, seus grânulos 

afundam com velocidades diferentes, o que torna JBL Grana um 

alimento bastante versátil e abrangente. Contém 10% de krill 

em sua composição, o que garante níveis de proteína bastante 

elevados. Além disso, o tamanho de seus grãos permite a 

alimentação dos mais delicados peixes, como as Boraras 

maculatas, lamp eyes, neons e outros pequenos caracídeos e 

tetras. Disponível nos tamanhos: 43g (100 ml), 108g(250m).

Marca

45-014

JBL Grana-Cichlid 100ml 44g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Voltada aos ciclídeos carnívoros, a GranaCichlid é um alimento 

em forma de grânulos, para peixes de tamanho médio, como os 

Apistogramma’s e ciclídeos anões em geral, por exemplo. Toda 

a proteína de sua formulação é exclusivamente proveniente de 

carne de peixe. Seu processo de fabricação com temperaturas 

altas mas por pouco tempo garantem a qualidade dos 

ingredientes.

Disponível nos tamanhos: 44g (100 ml), 110g(250ml)

Marca

45-015

JBL Grana-Cichlid 250ml 110g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Voltada aos ciclídeos carnívoros, a GranaCichlid é um alimento 

em forma de grânulos, para peixes de tamanho médio, como os 

Apistogramma’s e ciclídeos anões em geral, por exemplo. Toda 

a proteína de sua formulação é exclusivamente proveniente de 

carne de peixe. Seu processo de fabricação com temperaturas 

altas mas por pouco tempo garantem a qualidade dos 

ingredientes.

Disponível nos tamanhos: 44g (100 ml), 110g(250ml)

Marca

LEKS Informática Me Página 78 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

45-016

JBL Grana-Discus 1000ml 450g ( com alho )

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Grânulos em forma de meia lua fazem os grãos afundarem de 

maneira aleatória e lenta, de forma a facilitar a alimentação dos 

discos.

Em sua composição, matérias primas de alta qualidade, 

astaxantina e carotenóides diferenciados garantem definição e 

cores vibrantes para os peixes. O processo de extrusão desta 

ração é diferenciado, garantindo níveis de proteína elevados, 

bem como a preservação de vitaminas e demais nutrientes. 

Disponível nos tamanhos: 110g (250 ml), 440g(1000ml)

Marca

45-017

JBL Grana-Discus 250ml 110g ( com alho )

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Grânulos em forma de meia lua fazem os grãos afundarem de 

maneira aleatória e lenta, de forma a facilitar a alimentação dos 

discos.

Em sua composição, matérias primas de alta qualidade, 

astaxantina e carotenóides diferenciados garantem definição e 

cores vibrantes para os peixes. O processo de extrusão desta 

ração é diferenciado, garantindo níveis de proteína elevados, 

bem como a preservação de vitaminas e demais nutrientes. 

Disponível nos tamanhos: 110g (250 ml), 440g(1000ml)

Marca

45-018

JBL Holiday 33g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Um bloco de alimento para  25 peixes de tamanho médio por 

duas semanas.  O bloco se dissolve apenas quando o peixe 

come.

Formato: Pastilhas.

Marca

45-019

JBL Holiday Red 20g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento de férias indicado para kinguios. Com base vegetal, e 

dissolução também em água alcalina cada tablete alimenta três 

kinguios por até seis dias. Apresentação: 20g  ( três blocos ) 

Formato: Pastilhas

Marca

45-023

JBL Krill 100ml 16g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em flocos, pode ser utilizado tanto para peixes de 

água doce quanto peixes marinhos, JBL Krill é rico em 

proteínas, carotenóides e gorduras insaturadas. Através de um 

processo de moagem extra fino, qualquer risco de dano ou 

ferimento intestinal por espinhos e /ou exoesqueleto do krill é 

eliminado. Disponível nos tamanhos: 16g (100 ml), 40g(250ml)

Marca

45-027

JBL Mari Pearls 250ml 140g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração granulada para marinhos da linha JBL PREMIUM. Assim 

que cai na água, começa a afundar, o que impede que a ração 

vá para o sump e haja desperdício. Ao chegar na coluna d’água, 

afunda lentamente, para que todos os peixes possam capturá 

–la. Seu processo de fabricação é sempre a baixas 

temperaturas, o que garante os níveis de proteína e vitaminas 

originais de suas matérias primas. Contém 10% de algas 

marinhas em sua composição, o que a torna palatável mesmo 

para os peixes mais exigentes!! Disponível nos tamanhos: 140g 

(250ml) e 520g (1000ml)

Marca
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45-028

JBL Maris 250ml 45g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração flocada para marinhos da linha JBL PREMIUM. Ração 

espetacular para todos os peixes marinhos, com 100% dos 

ingredientes naturais, contém em sua formulação flocos de 

sporulina, especialmente para peixes predominantemente 

herbívoros, e 30% de proteína proveniente de Krill. Contendo 

flocos diversos, JBL Maris atende tanto herbívoros quanto 

carnivoros e omnivoros!

Disponível nos tamanhos: 40g (250ml).

Marca

45-029

JBL Novo Bea 100ml 28g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento indicado para todos os peixes jovens. Contem 52 

ingredientes em sete tipos de flocos. Taxa de fosfato  

perfeitamente balanceada. Apresentação: 30g/4000g. Formato: 

Flocos.

Marca

45-032

JBL Novo Bel 100ml 18g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em flocos, ideal para todos os peixes, por conter mais 

de 50 ingredientes selecionados. É o alimento base para o 

aquário. Composição balanceada para atender todos os peixes 

omnivoros, com preocupação especial para os níveis de fosfato, 

o que ajuda a evitar surtos de algas, não interferindo no 

balanço de nutrientes, especialmente em aquários plantados. 

Os flocos são flexíveis, permitindo até menos a pequenos peixes 

pegar flocos relativamente maiores do que suas bocas. 

Disponível nos tamanhos: 18g (100ml), 45g (250ml) e 190g 

(1000ml)

Marca

45-035

JBL Novo Betta 100ml 25g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em FLOCOS especialmente formulada para a dieta 

carnívora do Betta splendens e suas variantes. Altos níveis de 

proteína, krill e carotenóides em sua formulação garantem ao 

betta crescimento exacerbado, saúde, vitalidade e cores 

vibrantes, bem como estimula a desova em plantas e estimula o 

sistema imunológico dos peixes. Aqui cabe uma explicação 

detalhada: uma ração para bettas em flocos é bastante 

adequada, uma vez que o peixe pega a ração na superfície (os 

flocos são flutuantes) e é comum encontrar casos de 

constipação nos peixes, provenientes da dificuldade de 

assimilação da alimentação e eliminação dos restos, via 

evacuação. Disponível no tamanho: 35g (100ml).

Marca

45-036

JBL Novo Bits Refil 250ml 110g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em grãos, especialmente formulada para discos e outros 

peixes de difícil trato e/ou enjoados. Contém em sua 

formulação Astaxantina e carotenóides, agentes 

potencializadores de cor. Seu formato em meia lua faz com que 

os grãos afundem com velocidades diferentes, atendendo 

peixes de diferentes zonas de natação. Além de não turvar a 

água, sua formulação é extremamente balanceada, com a 

dosagem de fosfato balanceada para conseguir crescimento dos 

peixes sem causar surtos de algas. Disponível nos tamanhos: 

110g (100 ml) – click e refil – 440g (250ml)

Marca

45-037

JBL Novo Bits Click 250ml 110g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em grãos, especialmente formulada para discos e outros 

peixes de difícil trato e/ou enjoados. Contém em sua 

formulação Astaxantina e carotenóides, agentes 

potencializadores de cor. Seu formato em meia lua faz com que 

os grãos afundem com velocidades diferentes, atendendo 

peixes de diferentes zonas de natação. Além de não turvar a 

água, sua formulação é extremamente balanceada, com a 

dosagem de fosfato balanceada para conseguir crescimento dos 

peixes sem causar surtos de algas. Disponível nos tamanhos: 

110g (100 ml) – click e refil – 440g (250ml)

Marca
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45-038

JBL Novo Color 100ml 16g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em flocos, ideal para todos os peixes, por conter mais 

de 50 ingredientes selecionados. A presença de carotenóides é 

essencial, pois eles são um dos principais grupos de pigmentos, 

presentes na pele e na musculatura dos peixes. Como os peixes 

não são capazes de sintetizar estes pigmentos, a presença 

destes pigmentos é essencial para preservar e aumentar a 

coloração de todos os peixes. Os flocos são flexíveis, permitindo 

até menos a pequenos peixes pegar flocos relativamente 

maiores do que suas bocas.

Disponível nos tamanhos: 16g (100ml) e 40g (250ml)

Marca

45-039

JBL Novo Color 250ml 40g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em flocos, ideal para todos os peixes, por conter mais 

de 50 ingredientes selecionados. A presença de carotenóides é 

essencial, pois eles são um dos principais grupos de pigmentos, 

presentes na pele e na musculatura dos peixes. Como os peixes 

não são capazes de sintetizar estes pigmentos, a presença 

destes pigmentos é essencial para preservar e aumentar a 

coloração de todos os peixes. Os flocos são flexíveis, permitindo 

até menos a pequenos peixes pegar flocos relativamente 

maiores do que suas bocas.

Disponível nos tamanhos: 16g (100ml) e 40g (250ml)

Marca

45-040

JBL Novo Fect 100ml 160 Tabletes

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em tabletes, para peixes herbívoros. A ração pode ser 

afixada no vidro, para melhor visualização do consumo da 

mesma. Sua composição atende a todos os peixes herbívoros e 

contém fibras vegetais que promovem boa digestão, bem como 

6% de spirulina, que é considerado um super alimento, com 

altos níveis de proteína, agentes colorantes e cálcio, 

melhorando tanto coloração, quanto saúde e taxa de 

crescimento dos peixes. Disponível nos tamanhos: 58g (100ml) 

e 160g (250ml)

Marca

45-043

JBL Novo Grano Color 250ml 107g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros, cada clique 

alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de umidade 

nos potes, bem como a exposição da ração à luz, reduzindo o 

risco de entrada de impurezas na ração. A presença de 

carotenóides é essencial, pois eles são um dos principais grupos 

de pigmentos, presentes na pele e na musculatura dos peixes. 

Como os peixes não são capazes de sintetizar estes pigmentos, 

a presença destes pigmentos é essencial para preservar e 

aumentar a coloração de todos os peixes.

Disponível nos tamanhos: 

Para todos os peixes

Marca

45-044

JBL Novo Grano Color Refil 250ml 120g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros, cada clique 

alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de umidade 

nos potes, bem como a exposição da ração à luz, reduzindo o 

risco de entrada de impurezas na ração. A presença de 

carotenóides é essencial, pois eles são um dos principais grupos 

de pigmentos, presentes na pele e na musculatura dos peixes. 

Como os peixes não são capazes de sintetizar estes pigmentos, 

a presença destes pigmentos é essencial para preservar e 

aumentar a coloração de todos os peixes.

Disponível nos tamanhos: 

Para todos os peixes

Marca

LEKS Informática Me Página 81 de 103segunda-feira, 13 maio, 2013



                               Telefax: (0xx21) 3781-2550      e-mail: vendas@powerfish.com.br

                               Tels:(0xx21) 3781-0826 / 8682-0284         www.powerfish.com.br

                               

                               Atacado de Peixes Ornamentais

                  PISCICULTURA POWERFISH

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUTO DESCRIÇÃO DETALHES

45-045

JBL Novo Grano Color Mini 100ml 38g click

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros, cada clique 

alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de umidade 

nos potes, bem como a exposição da ração à luz, reduzindo o 

risco de entrada de impurezas na ração. A presença de 

carotenóides é essencial, pois eles são um dos principais grupos 

de pigmentos, presentes na pele e na musculatura dos peixes. 

Como os peixes não são capazes de sintetizar estes pigmentos, 

a presença destes pigmentos é essencial para preservar e 

aumentar a coloração de todos os peixes.

Disponível nos tamanhos: 43g (100ml)

Para todos os peixes

Marca

45-046

JBL Novo Grano Color Mini 100ml 43g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros, cada clique 

alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de umidade 

nos potes, bem como a exposição da ração à luz, reduzindo o 

risco de entrada de impurezas na ração. A presença de 

carotenóides é essencial, pois eles são um dos principais grupos 

de pigmentos, presentes na pele e na musculatura dos peixes. 

Como os peixes não são capazes de sintetizar estes pigmentos, 

a presença destes pigmentos é essencial para preservar e 

aumentar a coloração de todos os peixes.

Disponível nos tamanhos: 43g (100ml)

Para todos os peixes

Marca

45-047

JBL Novo Grano Mix 250ml 110g click

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 6 a 15 centímetros 

com o exclusivo sistema dosador Click!, praticamente um 

sistema anti erros, cada clique alimenta 5 peixes. Este sistema 

minimiza a entrada de umidade nos potes, bem como a 

exposição da ração à luz, reduzindo o risco de entrada de 

impurezas na ração. Composta por 4 tipos de grãos, a JBL 

Granomix mini atende praticamente todos os tipos de peixes 

com o tamanho indicado. Disponível nos tamanhos: 115g 

(250ml)

Marca

45-048

JBL Novo Grano Mix Mini Click 100ml 42g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros,  cada clique 

alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de umidade 

nos potes, bem como a exposição da ração à luz, reduzindo o 

risco de entrada de impurezas na ração. Composta por 4 tipos 

de grãos, a JBL Granomix mini atende praticamente todos os 

tipos de peixes com o tamanho indicado. Disponível nos 

tamanhos: 42g (100ml)

Marca

45-049

JBL Novo Grano Mix 250ml 110g Refil

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 6 a 15 centímetros 

com o exclusivo sistema dosador Click!, praticamente um 

sistema anti erros, cada clique alimenta 5 peixes. Este sistema 

minimiza a entrada de umidade nos potes, bem como a 

exposição da ração à luz, reduzindo o risco de entrada de 

impurezas na ração. Composta por 4 tipos de grãos, a JBL 

Granomix mini atende praticamente todos os tipos de peixes 

com o tamanho indicado. Disponível nos tamanhos: 115g 

(250ml)

Marca

45-050

JBL Novo Grano Vert Mini 100ml 35g Click

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros – cada 

clique alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de 

umidade nos potes, bem como a exposição da ração à luz, 

reduzindo o risco de entrada de impurezas na ração. Matérias 

primas de origem vegetal e fibras vegetais são especialmente 

balanceadas para criar uma dieta que atenda as necessidades 

nutricionais dos herbívoros e algívoros.

Disponível nos tamanhos: 40g (100ml)

Marca
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45-051

JBL Novo Grano Vert Mini 100ml 40g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em micro grânulos, para peixes de 3 a 10 centímetros 

(ideal para tetrinhas, por exemplo), com o exclusivo sistema 

dosador Click!, praticamente um sistema anti erros – cada 

clique alimenta 5 peixes. Este sistema minimiza a entrada de 

umidade nos potes, bem como a exposição da ração à luz, 

reduzindo o risco de entrada de impurezas na ração. Matérias 

primas de origem vegetal e fibras vegetais são especialmente 

balanceadas para criar uma dieta que atenda as necessidades 

nutricionais dos herbívoros e algívoros.

Disponível nos tamanhos: 40g (100ml)

Marca

45-055

JBL Novo Pearl 100ml 37g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em grãos, especialmente formulada para kingyos (peixes 

dourados ou japoneses). Granulos de alta flutuabilidade, 

especialmente criada para kingyos! Contém, em sua 

formulação, 20% de germen de trigo, que melhora a 

digestibilidade. Spirulina e outros ingredientes de origem 

vegetal fazem desta ração a escolha perfeita para este tipo de 

peixes.

Contém vitamina E natural como anti oxidante. Disponível nos 

tamanhos: 37g (100 ml) – click e refil – 93g (250ml)

Marca

45-056

JBL Novo Pearl 250ml 93g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em grãos, especialmente formulada para kingyos (peixes 

dourados ou japoneses). Granulos de alta flutuabilidade, 

especialmente criada para kingyos! Contém, em sua 

formulação, 20% de germen de trigo, que melhora a 

digestibilidade. Spirulina e outros ingredientes de origem 

vegetal fazem desta ração a escolha perfeita para este tipo de 

peixes.

Contém vitamina E natural como anti oxidante. Disponível nos 

tamanhos: 37g (100 ml) – click e refil – 93g (250ml)

Marca

45-060

JBL Novo Red 100ml 16g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em flocos, especialmente formulada para kingyos (peixes 

dourados ou japoneses). Baixos níveis de proteína tornam a 

Novo Red a ração ideal para peixes de água fria como os 

Kingyos. 18% de proteína de origem vegetal atendem às 

especificidades do sistema digestivo dos peixes. Contém em sua 

composição uma grande quantidade de ácidos graxos 

insaturados devido ao germen de trigo. Contém vitamina E 

natural como anti oxidante. Disponível nos tamanhos: 16g (100 

ml) 45g (250ml)

Marca

45-061

JBL Novo Red 250ml 45g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em flocos, especialmente formulada para kingyos (peixes 

dourados ou japoneses). Baixos níveis de proteína tornam a 

Novo Red a ração ideal para peixes de água fria como os 

Kingyos. 18% de proteína de origem vegetal atendem às 

especificidades do sistema digestivo dos peixes. Contém em sua 

composição uma grande quantidade de ácidos graxos 

insaturados devido ao germen de trigo. Contém vitamina E 

natural como anti oxidante. Disponível nos tamanhos: 16g (100 

ml) 45g (250ml)

Marca

45-064

JBL Novo Rift 250ml 125g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento riquíssimo, ricamente formulado para atender à dieta 

à base de algas, especialmente os Tropheus e Pseudotropheus.

90% de proteína proveniente de fontes vegetais e 10% de 

proteína animal garantem aos animais longevidade e 

crescimento, de forma segura e exuberante. Disponibilizada em 

Sticks (bastonetes), a Rift ainda contém em sua composição 

Spirulina e vitamina E, como antioxidante. Disponível nos 

tamanhos: 133g (250ml) e 530g (1000ml)

Marca
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45-065

JBL Novo Stick M 1000ml 440g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento rico em proteínas, totalmente provenientes de origem 

animal (partes nobres de peixes). Desenvolvida especialmente 

para carnívoros, a Novo Stick M ainda possui em sua 

composição vitamina C estabilizada. Disponibilizada em Sticks 

(bastonetes).

Disponível nos tamanhos: 110g (250ml) e 440g (1000ml)

Marca

45-066

JBL Novo Stick M 250ml 110g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento rico em proteínas, totalmente provenientes de origem 

animal (partes nobres de peixes). Desenvolvida especialmente 

para carnívoros, a Novo Stick M ainda possui em sua 

composição vitamina C estabilizada. Disponibilizada em Sticks 

(bastonetes).

Disponível nos tamanhos: 110g (250ml) e 440g (1000ml)

Marca

45-069

JBL Novo Vert 100ml 16g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em flocos, com spirulina em sua composição, bem 

como 10% de plancton , o que vai de encontro com as suas 

necessidades na natureza, uma vez que os peixes se alimentam 

de plancton toda vez que comem algas, vitaminas E e vitamina 

C estabilizada.

Mas o que é spirulina e como ela age na nutrição dos peixes? A 

spirulina é uma alga proveniente de águas bem alcalinas, e é 

uma riquíssima fonte de proteínas, vitaminas, carotenóides, 

estimulante a coloração dos peixes, não sintetizado pelos peixes 

, cálcio e clorofila. Disponível nos tamanhos: 16g (100ml) 40g 

(250ml)

Marca

45-070

JBL Novo Vert 250ml 40g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento em flocos, com spirulina em sua composição, bem 

como 10% de plancton , o que vai de encontro com as suas 

necessidades na natureza, uma vez que os peixes se alimentam 

de plancton toda vez que comem algas, vitaminas E e vitamina 

C estabilizada.

Mas o que é spirulina e como ela age na nutrição dos peixes? A 

spirulina é uma alga proveniente de águas bem alcalinas, e é 

uma riquíssima fonte de proteínas, vitaminas, carotenóides, 

estimulante a coloração dos peixes, não sintetizado pelos peixes 

, cálcio e clorofila. Disponível nos tamanhos: 16g (100ml) 40g 

(250ml)

Marca

45-072

JBL Pond Coloron 1L 440g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração para realce de cores, de lago, da JBL. A presença de 

xantinas e carotenóides como agentes de realce de coloração 

garantem cores vibrantes e brilhantes para todas as carpas. Sua 

composição é muito rica, com vegetais selecionados e uma 

variedade grande de matérias primas, além de vitamina C 

estabilizada e um complexo vitamínico garantem alimentação 

balanceada, taxas de crescimento e coloração vibrantes!! Para 

todos os peixes à partir de 15 centímetros! Disponível nos 

tamanhos: 440g (1L), 2400g (5,5L)

Marca

45-074

JBL Pond Sticks 4 in 1 10,5l 1.700g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Contém 4 tipos de grãos diferentes para nutrição diferenciada! 

Vermelhos: carotenóides e agentes de coloração. Amarelos: 

germen de trigo, para crescimento e vitalidade. Verdes: 

vegetais, indo de encontro à dieta das carpas. Pretos: 

Beta-glucan para o sistema imunológico dos peixes. Para todos 

os peixes à partir de 15 centímetros!Disponível nos tamanhos: 

160g (1L), 1680g (5,5L) e 5000g (31,5L)

Marca
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45-075

JBL Pond Sticks 4 in 1 1l 160g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Contém 4 tipos de grãos diferentes para nutrição diferenciada! 

Vermelhos: carotenóides e agentes de coloração. Amarelos: 

germen de trigo, para crescimento e vitalidade. Verdes: 

vegetais, indo de encontro à dieta das carpas. Pretos: 

Beta-glucan para o sistema imunológico dos peixes. Para todos 

os peixes à partir de 15 centímetros!Disponível nos tamanhos: 

160g (1L), 1680g (5,5L) e 5000g (31,5L)

Marca

45-076

JBL Pond Sticks 4 in 1 31,5l  5Kg

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Contém 4 tipos de grãos diferentes para nutrição diferenciada! 

Vermelhos: carotenóides e agentes de coloração. Amarelos: 

germen de trigo, para crescimento e vitalidade. Verdes: 

vegetais, indo de encontro à dieta das carpas. Pretos: 

Beta-glucan para o sistema imunológico dos peixes. Para todos 

os peixes à partir de 15 centímetros!Disponível nos tamanhos: 

160g (1L), 1680g (5,5L) e 5000g (31,5L)

Marca

45-077

JBL Spirulina 100ml  16g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Simplesmente a ração com o maior nível de spirulina no 

mercado (40% de Spirulina platensis), JBL Spirulina é um 

alimento riquíssimo, com níveis de proteína e agentes de 

coloração elevados. Outra propriedade da spirulina é o estímulo 

ao sistema imunológico dos peixes, ou seja, a alimentação com 

JBL Spirulina garante peixes mais saudáveis, fortes e com cores 

vibrantes. Pode ser utilizada tanto para peixes dulcícolas quanto 

para marinhos, com ênfase aos tangs, peixes preferencialmente 

herbívoros, e que necessitam de uma dieta rica, devido ao seu 

comportamento bastante ativo. Disponível nos tamanhos: 15g 

(100 ml), 40g(250ml)

Marca

45-079

JBL Weekend 26g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento de férias, 4 blocos de alimentos para 3 dias cada. 

Feeds aprox. 15 peixes de médio porte ornamental. O bloco só 

se dissolve quando a alimentação de peixes. O teor de gesso no 

bloco é completamente seguro para os habitantes do tanque.

Marca

45-085

JBL Novo Bits 1000ml 440g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em grãos, especialmente formulada para discos e outros 

peixes de difícil trato e/ou enjoados. Contém em sua 

formulação Astaxantina e carotenóides, agentes 

potencializadores de cor. Seu formato em meia lua faz com que 

os grãos afundem com velocidades diferentes, atendendo 

peixes de diferentes zonas de natação. Além de não turvar a 

água, sua formulação é extremamente balanceada, com a 

dosagem de fosfato balanceada para conseguir crescimento dos 

peixes sem causar surtos de algas. Disponível nos tamanhos: 

110g (100 ml) – click e refil – 440g (250ml)

Marca

45-086

JBL Novo Malawi 250ml 40g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento riquíssimo, especialmente formulado para atender à 

dieta predatória dos ciclídeos do lago Malawi. Estudos no Great 

Rift Valley mostraram que os ciclídeos raspadores de algas 

comem algas diatomáceas e cianofíceas, e não algas verdes. Ao 

consumir estas algas, os peixes consomem de 2 a 10% de 

proteína animal na forma de micro organismos que vivem na 

alga. 38% de spirulina + plankton! Garantia de alimentação de 

alta qualidade para os algívoros do Malawi!! Disponibilizada em 

flocos médios, a ração atende a ciclídeos de todos os tamanhos, 

pois o floco é flexível, podendo ser sugado pelos peixes dos 

mais variados tamanhos. Disponível nos tamanhos:   40g 

(250ml).

Marca
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45-087

JBL Novo Tanganjika 250ml 45g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento riquíssimo, especialmente formulado para atender à 

dieta predatória dos ciclídeos do lago Malawi. Estudos no Great 

Rift Valley mostraram que os ciclídeos raspadores de algas 

comem algas diatomáceas e cianofíceas, e não algas verdes. Ao 

consumir estas algas, os peixes consomem de 2 a 10% de 

proteína animal na forma de micro organismos que vivem na 

alga. 38% de spirulina + plankton! Garantia de alimentação de 

alta qualidade para os algívoros do Malawi!! Disponibilizada em 

flocos médios, a ração atende a ciclídeos de todos os tamanhos, 

pois o floco é flexível, podendo ser sugado pelos peixes dos 

mais variados tamanhos. Disponível nos tamanhos:   40g 

(250ml).

Marca

RAÇÕES P/ RÉPTEIS

25-049

Ração Extrusada Reptotal Pote 40g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em sticks para tartarugas aquáticas e terrestres, possui 

um enriquecimento ideal para garantir a saúde e a dureza do 

seu casco. Indicação: Tartarugas aquáticas e terrestres.

Marca

25-051

Ração Extrusada Reptotal Mini Pet 180g

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em sticks para tartarugas aquáticas e terrestres, possui 

um enriquecimento ideal para garantir a saúde e a dureza do 

seu casco. Indicação: Tartarugas aquáticas e terrestres.

Marca

45-001

JBL Agil 250ml 100g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Ração em pellets para tartarugas. Ração apresentada em 

pellets flutuantes para tartarugas, enriquecida com proteína de 

peixe e camarões, tem taxa de aceitação bastante elevada. 

Contém lisina para promover crescimento saudável do sistema 

ósseo, bem como complexo vitamínico e vitamina C estabilizada 

para garantir resistência a doenças e força! Tamanho 

Disponível: 100g (250ml).

Marca

45-083

JBL Herbil 250ml 165g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Primeiro alimento principal para tartarugas com o Selo Bioland. 

Esta ração contém grama e ervas colhidas de cultivos orgânicos 

de acordo com rígidas diretrizes da Associação Bioland. Produto 

top de linha para uma perfeita nutrição,  as gramas e ervas  são 

transformadas em pequenas “espigas” de feno com 6mm de 

diâmetro e podem ser servidas diretamente ou pré amolecidas 

em uma pequena quantidade de água. Tamanho disponível: 

165g (250ml).

Marca

45-084

JBL Iguvert 250ml 105g

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Alimento complet opara Iguanas e outros répteis herbívoros. 

Sticks de alta qualidade para répteis herbívoros, com aroma 

natural de frutas, para maior aceitação dos animais. Possui em 

sua formulação vitamina C estabilizada, para melhorar a 

resistência a doenças, bem como materias primas de alto grau 

de pureza, de acordo com a nutrição natural. Tamanho 

disponível: 105g (250ml)

Marca

REDINHAS
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39-044

Rede Arame Nº 0

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede arame número 0. Serve para a retirada de peixes ou 

residuos de seu aquario. Seu cabo é revestido em plástico, 

aumentando assim sua durabilidade. Ideal para peixes Betta, ou 

utilizá-la para alimentar seus peixes com artêmia.

Marca

39-045

Rede Arame Nº 1

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede arame número 1. Serve para a retirada de peixes ou 

residuos de seu aquario. Seu cabo é revestido em plástico, 

aumentando assim sua durabilidade. 

Marca

39-046

Rede Arame Nº 2

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede arame número 2. Serve para a retirada de peixes ou 

residuos de seu aquario. Seu cabo é revestido em plástico, 

aumentando assim sua durabilidade. 

Marca

39-047

Rede Arame Nº 3

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede arame número 3. Serve para a retirada de peixes ou 

residuos de seu aquario. Seu cabo é revestido em plástico, 

aumentando assim sua durabilidade. Ideal para peixes maiores.

Marca

39-048

Rede Arame Nº 4

Equipaquárium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede arame número 4. Serve para a retirada de peixes ou 

residuos de seu aquario. Seu cabo é revestido em plástico, 

aumentando assim sua durabilidade. Ideal para peixes maiores.

Marca

7-017

Rede Arame Boyu/Jad  nº1  FN-3 - 7.5cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede para a captura de peixes.

Marca
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7-018

Rede Arame Boyu/Jad  nº2  FN-4 - 10.0cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede para a captura de peixes.

Marca

7-019

Rede Arame Boyu/Jad  nº3  FN-5 - 12.5cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede para a captura de peixes.

Marca

7-031

Rede Arame Boyu/Jad  14" - 35cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede para a captura de peixes.

Marca

7-131

Rede Arame Boyu/Jad  nº4  FN-6 - 15.0cm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Rede para a captura de peixes.

Marca

REFIL PARA FILTRO INTERNO

14-260

Hagen Elite Hush 10 Foam Cartridge 2pk A-65 *

Hagen

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para Elite Hush 20. Contem 5 peças - Espuma.

Marca

PROMOÇÃO; Preço de custo.

OBSERVAÇÕES

14-263

Hagen Elite Hush 20 Foam Cartridge 2pk A-75 *

Hagen

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para Elite Hush 20. Contem 2 peças - Espuma.

Marca

PROMOÇÃO; Preço de custo.

OBSERVAÇÕES
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14-268

Hagen Elite Hush 5 Foam Cartridge 2pk A-55 *

Hagen

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para Elite Hush 5. Contem 2 peças - Espuma.

Marca

PROMOÇÃO; Preço de custo.

OBSERVAÇÕES

20-041

Refil p/ Turbo Clear F-300 *

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil em acrilon para Turbo Clear F-300

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

20-043

Refil p/ Filtro F-100*

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil em espuma para o filtro F-100

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

30-442

Refil Magi-200 ( carvão e espuma )

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para filtro Resun Magi - 200  esponja  e carvão.

Marca

30-523

Refil Mini Filtro Esponja *

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil de espuma para filtro Resun mini.

Marca

PROMOÇÃO; Preço de custo.

OBSERVAÇÕES

REFIL PARA FILTROS EXTERNOS

12-243

Refil p/ Filtro Externo Atman HF0100 ( perlon + carvão )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil com perlon e carvão para o filtro Atman H100.

Marca
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12-244

Refil p/ Filtro Externo Atman HF0300 ( perlon + carvão )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil com perlon e carvão para o filtro Atman H300.

Marca

12-245

Refil p/ Filtro Externo Atman HF0400 ( perlon + carvão )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil com perlon e carvão para o filtro Atman H400.

Marca

12-246

Refil p/ Filtro Externo Atman HF0600 ( perlon + carvão )

Aquarium

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil com perlon e carvão para o filtro Atman H600.

Marca

14-127

Aquaclear 50 Foam Filter Block (a-623) *

Hagen

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Espuma para reposição.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

14-131

Aquaclear 70 Foam Filter Block (a-618) *

Hagen

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Espuma para reposição.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

14-135

Aquaclear 110 Foam Filter Block (a-623) *

Hagen

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Espuma para reposição.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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19-142

Refil p/ Filtro Externo Jebo 501 ( c/ 6 Und )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil p/ Filtro Externo Jebo 501 ( c/ 6 und ).

Marca

19-143

Refil p/ Filtro Externo Jebo 502 ( c/ 4 Und )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil p/ Filtro Externo Jebo 502 ( c/ 4 Und ).

Marca

19-144

Refil p/ Filtro Externo Jebo 503 ( c/ 2 Und )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil p/ Filtro Externo Jebo 503 ( c/ 2 Und ).

Marca

19-145

Refil p/ Filtro Externo Jebo 505 ( c/ 2 Und )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil p/ Filtro Externo Jebo 505 ( c/ 2 Und ).

Marca

19-146

Refil p/ Filtro Externo Jebo 508 ( c/ 3 Und )

Jebo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil p/ Filtro Externo Jebo 508 ( c/ 3 Und ).

Marca

20-149

Refil p/ Filtro Externo E-600 ( c/ 2 Und ) *

Vigo ar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para o filtro externo E-600. ( c/ 2 und ).

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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30-142

Refil Filtro Externo CX-200 *

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para o Filtro Externo CX-200.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

30-143

Refil Filtro Externo CX-400

Resun

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para o Filtro Externo CX-200.

Marca

7-340

Refil p/ Filtro WF-2015 Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para o filtro externo WF-2015. Lã e carvão.

Marca

7-341

Refil p/ Filtro WF-2025 Boyu/Jad

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Refil para o filtro externo WF-2025. 

Marca

SAL SINTÉTICO

11-169

Prodac Sal Ocean Fish  30l 1kg

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sal marinho de primeira qualidade. Aplique um quilo de produto 

para cada trinta litros de água.

Marca

11-170

Prodac Sal Ocean Fish  120l 4kg

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Sal marinho de primeira qualidade. Aplique um quilo de produto 

para cada trinta litros de água.

Marca

SILICONE
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0-011

Silicone Manutenção RTV - bisnaga de 50gr - Incolor

Sil Trade

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Selante de silicone de cura acética 100% puro, 

monocomponente, de consistência pastosa, que cura quando 

exposto à umidade do ar formando uma borracha sólida 

resistente. Promove excelente vedação e aderência, tem 

excelente resistência às intempéries, vibração, umidade, ozônio 

e temperaturas abaixo de zero. Desenvolvido especialmente 

para fabricação e reparo em aquários

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 12 und.

OBSERVAÇÕES

0-016

Silicone 722 RTV - Cartucho de 300gr - Incolor ( 

embalagem nova , antigo 732 )

Daltomare

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Selante de silicone de cura acética 100% puro, 

monocomponente, de consistência pastosa, que cura quando 

exposto à umidade do ar formando uma borracha sólida 

resistente. Promove excelente vedação e aderência, tem 

excelente resistência às intempéries, vibração, umidade, ozônio 

e temperaturas abaixo de zero. Desenvolvido especialmente 

para fabricação e reparo em aquários

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und.

OBSERVAÇÕES

0-017

Silicone 722 RTV - Cartucho de 300gr - Preto ( 

embalagem nova , antigo 732 )

Daltomare

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Selante de silicone de cura acética 100% puro, 

monocomponente, de consistência pastosa, que cura quando 

exposto à umidade do ar formando uma borracha sólida 

resistente. Promove excelente vedação e aderência, tem 

excelente resistência às intempéries, vibração, umidade, ozônio 

e temperaturas abaixo de zero. Desenvolvido especialmente 

para fabricação e reparo em aquários

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 6 und.

OBSERVAÇÕES

SISTEMAS DE CO2

43-028

Up Kit Supply Set - system CO2 - A-163 kit injecao c/lata

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Up Aqua CO2 Supply Set (Kit Co2 completo p/ até 100 litros). 

Características: Conjunto de injeção de CO2 para aquários 

plantados de até 100 litros. O CO2 é injetado diariamente numa 

dose a ser consumida ao longo do dia pelas plantas e a 

campânula serve para reter o gás carbônico por algumas horas 

e na medida que a água vai passando suavemente pela própria 

circulação do aquário, o gás vai se dissolvendo na água. Uma 

maneira simples e discreta, mas com estilo de suprir o gás 

carbônico necessário às plantas aquáticas!

 Acompanha: Difusor de CO2 (fabricado em acrílico 

transparente levemente azulado); - Lata descartável com CO2 - 

aerosol - (tubo pressurizado de CO2 com capacidade de 500cc- 

cerca de 50 cargas);  Mangueira de silicone 57 cm;  Válvula 

anti-retorno. OBS: Se houver necessidade ou para aquários 

maiores podem ser acoplados em série mais difusores. Dica a 

falta de Dióxido de carbono (CO2) faz com que as plantas não 

assimilem os nutrientes necessários á sua manutenção. Para ter 

certeza de que as plantas estão assimilando o CO2 e fazendo 

fotossíntese, verifique se há pequenas bolhas de ar se soltando 

das folhas das plantas.  

Marca

43-033

Up Refil para Up Aqua Supply Set.Disposable Co2 c/3 

latas 3600/4000cc

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Contem 3 refis para o kit de CO2 Up Aqua Supply Set. 

Capacidade de 500cc (cerca de 45 cargas). Contém 3 latas 

descartáveis. Dica a falta de Dióxido de carbono (CO2) faz com 

que as plantas não assimilem os nutrientes necessários á sua 

manutenção. Para ter certeza de que as plantas estão 

assimilando o CO2 e fazendo fotossíntese, verifique se há 

pequenas bolhas de ar se soltando das folhas das plantas 

enquanto a iluminação do aquário está acesa e o CO2 ligado.

Marca
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43-039

UP Regulador CO2 s/manometro I-583*

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Este produto com valvula de ajuste fino é projetado para 

descomprimir o CO2 líquido do interior dos cilindros, 

proporcionando um fluxo de gás constante, estável, com uma 

regulagem simples e precisa. O design dos modelos Up CO2 

Regulator é patenteado, projetado para longos períodos de uso, 

trabalham silenciosamente e sem produção de calor. Todos os 

modelos de válvulas reguladoras de pressão Up Aqua obedecem 

aos mais rígidos padrões de qualidade, proteção e segurança, 

todas as válvulas receberam os selos de certificações europeus 

(CE) e japoneses (PSE).

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

43-043

UP Contador de Bolhas c/ventosa Mini D-518

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Material plástico. Regula a quantidade de bolhas a ser 

dispensada no aquário.

Marca

43-044

UP Contador de Bolhas com Válvula Anti-Retorno D-512

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Contador de bolhas de CO2 e válvula anti-retorno. Pode ser 

usada em cilindro de CO2 ou em sistema caseiro. Dica: a falta 

de Dióxido de carbono (CO2) faz com que as plantas não 

assimilem os nutrientes necessários á sua manutenção. Para ter 

certeza de que as plantas estão assimilando o CO2 e fazendo 

fotossíntese, verifique se há pequenas bolhas de ar se soltando 

das folhas das plantas enquanto a iluminação do aquário está 

acesa e o CO2 ligado.

Marca

43-046

UP Difusor de CO2 Plástico Multi Funcional D-507

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Difusor em plástico multi funcional. Possui 26 mm de diâmetro. 

Ideal para aquários de médio e grande porte. O Co2 pode se 

disolver mais rapidamente, caso a água esteja muito mole, 

então o ideal para um plantado é que a água esteja dura, sendo 

assim o CO2 é muito mais aproveitado pelas plantas. Faça 

sempre testes de dureza e de CO2 dissolvido, para ter um 

controle preciso e um plantado. 

Dica: a falta de Dióxido de carbono (CO2) faz com que as 

plantas não assimilem os nutrientes necessários á sua 

manutenção. Para ter certeza de que as plantas estão 

assimilando o CO2 e fazendo fotossíntese, verifique se há 

pequenas bolhas de ar se soltando das folhas das plantas 

enquanto a iluminação do aquário está acesa e o CO2 ligado.

Marca

43-060

Up Reator de CO2 - Tornado Turbo -Jet *

Up-Aqua

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

É um difusor reator de CO2 multi-direcional com cerâmicas que 

ajudam à espalhar melhor o CO2 por todo aquário, com ângulo 

de 360 graus, subindo e descendo, podendo ser conectado à 

qualquer tipo de bomba submersa.

Marca

PROMOÇÃO; NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-004

Difusor de CO2 vidro Boyu/Jad 100mm

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Serpentina de vidro, ideal para a difusão de CO2 em aquários 

plantados com até 100 litros. Difusor de CO2, confeccionado em 

vidro transparente, possui uma placa de cerâmica onde a bolha 

passa e se divide em micro-bolhas, aumentando sua difusão na 

água. Observação: Não acompanha ventosas para 

fixação.Recomendamos adquirir 3 ventosas para uma boa 

fixação para o modelo 100. 

Marca

SKIMMERS
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47-005

Skimmers Macro Aqua Mini Skim Externo NS-12  p/120 

litros

Macro

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desfragmentador de proteína para aquários de água salgada, 

além de retirar resíduos de pó da superfície da água e amônia. 

Fundamental para aquários marinhos.  Controle de vazão: 

:aquarios de 120L. Elimina com excelência a proteína e material 

orgânico. Fácil de limpar.

Marca

47-006

Skimmers Macro Aqua Hang-on M-30  p/266 litros

Macro

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Skimmer HangOn para aquários de até 266 litros. Possui 

esponja para minizar micro bolhas no aquário. Possui needle 

wheel para aumentar as bolhas no skimmer. Inclui adaptador 

que permite injeção de ozônio.

Marca

7-419

Skimmer WG-308 26cm c/Bomba 6w 120L/H 110v

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desfragmentador de proteína para aquários de água salgada, 

além de retirar resíduos de pó da superfície da água e amônia. 

Fundamental para aquários marinhos. Voltagem: 115 V AC. 

Frequencia:  50/60Hz. Potência:  6w. Controle de vazão: 

:80-120L. Tamanho:  117 x 85 x 260 mm. Garante qualidade 

de água, conta com um dispositivo que previne 

transbordamento. Elimina com excelência a proteína e material 

orgânico. Fácil de limpar. Indicado para uso em aquários Boyu 

MT-50.

Marca

7-420

Skimmer WG-201 23,2cm c/Bomba 6w 120L/H 110v.

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Desfragmentador de proteína para aquários de água salgada, 

além de retirar resíduos de pó da superfície da água e amônia. 

Fundamental para aquários marinhos. O Skimmer WG-201 da 

Boyu é recomendado para pequenos aquários marinhos, ou 

para aquários da Boyu que não possuam skimmer. Com 

tecnologia patenteada, o Skimmer é de grande eficácia e 

segurança, possuindo "válvula de escape" para evitar 

transbordamentos. Modelo compacto, de fácil instalação e 

manuseio. Possui sistema coletor que evita transbordamentos. 

Já vem com bomba. Dados da bomba: 120L/h; 6W. Dimensões: 

159 x 83 x 232mm. Disponível somente em 110V.

Indicado para aquários: 80 a 120L.

Marca

SUBSTRATOS / CASCALHOS

0-002

Quartzo Azul nº4 Pedra - Pedra semi-preciosa ( Pacote 

c/ 10 und. ) *

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra semi-preciosa para enfeitar e trazer bons fluidos para o 

seu aquário. Quartzo : Calmante sobre a mente, sucesso, força 

de caráter. Aprox 4cm de diametro.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

0-003

Quartzo Verde nº4 Pedra - Pedra semi-preciosa ( Pacote 

c/ 10 und. )*

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra semi-preciosa para enfeitar e trazer bons fluidos para o 

seu aquário. Quartzo : Calmante sobre a mente, sucesso, força 

de caráter. Aprox 4cm de diametro.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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0-005

Hematita nº4 Pedra - Pedra semi-preciosa ( Pacote c/ 10 

und. )*

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra semi-preciosa para enfeitar e trazer bons fluidos para o 

seu aquário. HEMATITA- Traz equilíbrio  emocional, absorve 

baixa energia, vitalidade.Signo de Escorpião - 24 de outubro - 

22 de novembro. Aprox 4cm de diametro.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

0-006

Jaspe nº4 Pedra - Pedra semi-preciosa ( Pacote c/ 10 

und. )*

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Pedra semi-preciosa para enfeitar e trazer bons fluidos para o 

seu aquário. JASPE: Liberação, alta consciência de 

responsabilidade.Signo de Touro: 21 abril - 21 de maio. Aprox 

4cm de diametro.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

0-023

Aragonita - Concha moída - Granel

Power Fish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato para fundo de aquário. Doce ou Salgado

Marca

10-049

Cascalho de Rio nº 1 Seixo Natural

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato natural de rio nº1 para aquários.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 20 Kg.

OBSERVAÇÕES

10-050

Cascalho de Rio nº 2 Seixo Natural

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato natural de rio nº2 para aquários.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 20 Kg.

OBSERVAÇÕES

10-051

Cascalho Amarelo

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor amarela.

Marca
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10-054

Cascalho Azul Escuro

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor azul 

escuro.

Marca

10-055

Cascalho Branco

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor branca.

Marca

10-057

Cascalho Laranja

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor laranja.

Marca

10-059

Cascalho Misto

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor mista.

Marca

10-062

Cascalho Rosa Fluorescente

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor rosa 

fluorescente.

Marca

10-064

Cascalho Verde Escuro

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor verde 

escuro.

Marca
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10-066

Cascalho Vermelho

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato em quartzo para fundo de aquário. Na cor cascalho 

vermelho.

Marca

10-082

Cascalho de Rio nº 0 Seixo Natural

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato natural de rio nº0 para aquários.

Marca

10-083

Cascalho de Rio nº 3 Seixo Natural

Troppifish

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato natural de rio nº3 para aquários.

Marca

PROMOÇÃO; Pegando 20 Kg.

OBSERVAÇÕES

11-172

Prodac Humus Plus 500gr

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato fértil granulado e poroso composto por turfas e argila. 

Para um melhor desenvolvimento das plantas misturar com 

Humus. Indicado para plantas mais delicadas como, por 

exemplo: (Cryptocorina..., etc.) .

Marca

11-173

Prodac Humus 500gr

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato fértil composto por diferentes turfas. Garante um 

crescimento vigoroso das plantas. Aconselha-se a adição 

periódica de Nutronflora, fertilizante Iiquido para plantas de 

aquário.

Marca

11-185

Prodac Fertil Plant 1.8 kg

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato completo que fornece todos os nutrientes que as 

plantas necessitam. Basta cobrir o fundo do aquário com 1cm 

de Fertil Plant e 6 centímetros de camada inerte.

Marca
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11-193

Prodac Fondo Vivo 2.5 kg

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Fondo Vivo não deve ser lavado, mas usado como está para 

não se remover as substâncias ativas. Misture 1 FONDO VIVO, 

1 HUMUS e 1 HUMUPLUS. Proporção para uma área de 60 x 30 

cm.

Marca

11-202

Prodac Fertil Plant 3.2 kg

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Substrato completo que fornece todos os nutrientes que as 

plantas necessitam. Basta cobrir o fundo do aquário com 1cm 

de Fertil Plant e 6 centímetros de camada inerte.

Marca

45-101

Manado substrato para plantado 3L - 25l

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O JBL Manado é um substrato que pode ser utilizado puro ou 

em combinação com o Aquabasis Plus, dependendo da 

demanda do aquário em questão. Dotado de alto CTC 

(Capacidade de troca Catiônica), é um substrato bastante 

seguro e age como uma “esponja” de nutrientes, diminuindo a 

probabilidade de surtos de alga, tanto em fases iniciais de 

montagem, quanto em aquários já maturados, minimizando 

erros na fertilização líquida. Trata –se de um substrato leve e 

bastante poroso, o que facilita a propagação das raízes, bem 

como uma rápida colonização do substrato por bactérias 

benéficas ao sistema. Consegue –se portanto um aquário 

biologicamente estável rapidamente, bem como uma rápida 

propagação das plantas, mesmo as mais delicadas. JBL Manado 

ainda mantém, de forma segura e bastante desejada, níveis de 

carbonatos e bicarbonatos (KH), bem como a dureza geral 

(GH), propiciando um crescimento sustentável e vigoroso às 

plantas e ajudando a manter o pH do aquário sempre estável. 

Embalagens disponíveis: 

1,5 litros – Aquários de 20 a 25 cm de comprimento

3,0 litros – Aquários de 30 a 40 cm de comprimento

5,0 litros – Aquários de 50 a 60 cm de comprimento

10,0 litros – Aquários de 50 a 80 cm de comprimento

25,0 litros – Aquários de 80 a 120 cm de comprimento.

*considerando uma camada uniforme (média) de 5 cm.

Marca

45-102

Manado substrato para plantado 10L - 100l

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O JBL Manado é um substrato que pode ser utilizado puro ou 

em combinação com o Aquabasis Plus, dependendo da 

demanda do aquário em questão. Dotado de alto CTC 

(Capacidade de troca Catiônica), é um substrato bastante 

seguro e age como uma “esponja” de nutrientes, diminuindo a 

probabilidade de surtos de alga, tanto em fases iniciais de 

montagem, quanto em aquários já maturados, minimizando 

erros na fertilização líquida. Trata –se de um substrato leve e 

bastante poroso, o que facilita a propagação das raízes, bem 

como uma rápida colonização do substrato por bactérias 

benéficas ao sistema. Consegue –se portanto um aquário 

biologicamente estável rapidamente, bem como uma rápida 

propagação das plantas, mesmo as mais delicadas. JBL Manado 

ainda mantém, de forma segura e bastante desejada, níveis de 

carbonatos e bicarbonatos (KH), bem como a dureza geral 

(GH), propiciando um crescimento sustentável e vigoroso às 

plantas e ajudando a manter o pH do aquário sempre estável. 

Embalagens disponíveis: 

1,5 litros – Aquários de 20 a 25 cm de comprimento

3,0 litros – Aquários de 30 a 40 cm de comprimento

5,0 litros – Aquários de 50 a 60 cm de comprimento

10,0 litros – Aquários de 50 a 80 cm de comprimento

25,0 litros – Aquários de 80 a 120 cm de comprimento.

*considerando uma camada uniforme (média) de 5 cm.

Marca
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45-103

Manado substrato para plantado 25L - 350L

JBL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O JBL Manado é um substrato que pode ser utilizado puro ou 

em combinação com o Aquabasis Plus, dependendo da 

demanda do aquário em questão. Dotado de alto CTC 

(Capacidade de troca Catiônica), é um substrato bastante 

seguro e age como uma “esponja” de nutrientes, diminuindo a 

probabilidade de surtos de alga, tanto em fases iniciais de 

montagem, quanto em aquários já maturados, minimizando 

erros na fertilização líquida. Trata –se de um substrato leve e 

bastante poroso, o que facilita a propagação das raízes, bem 

como uma rápida colonização do substrato por bactérias 

benéficas ao sistema. Consegue –se portanto um aquário 

biologicamente estável rapidamente, bem como uma rápida 

propagação das plantas, mesmo as mais delicadas. JBL Manado 

ainda mantém, de forma segura e bastante desejada, níveis de 

carbonatos e bicarbonatos (KH), bem como a dureza geral 

(GH), propiciando um crescimento sustentável e vigoroso às 

plantas e ajudando a manter o pH do aquário sempre estável. 

Embalagens disponíveis: 

1,5 litros – Aquários de 20 a 25 cm de comprimento

3,0 litros – Aquários de 30 a 40 cm de comprimento

5,0 litros – Aquários de 50 a 60 cm de comprimento

10,0 litros – Aquários de 50 a 80 cm de comprimento

25,0 litros – Aquários de 80 a 120 cm de comprimento.

*considerando uma camada uniforme (média) de 5 cm.

Marca

TERMOSTATOS

23-011

Termostato Eletrônico Hopar H-606 25W 14cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca

23-012

Termostato Eletrônico Hopar H-606 50W 14cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca

23-013

Termostato Eletrônico Hopar H-606 75W 14cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca

23-014

Termostato Eletrônico Hopar H-606 100W 26cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca
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23-015

Termostato Eletrônico Hopar H-606 150W 26cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca

23-016

Termostato Eletrônico Hopar H-606 200W 30cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca

23-018

Termostato Eletrônico Hopar H-606 300W 30cm ( 

Inquebrável ) - 110v.

Hopar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Submersivel e inquebrável. Recomenda-se utilizar 1W por litro. 

Marca

7-251

Termostato Eletrônico HT-2200 200W 110V 200-400L

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Recomenda-se utilizar 1W por litro. podendo usar submerso, 

indicado para aquários de 200 Lts.

Marca

NOVIDADE; 

OBSERVAÇÕES

7-252

Termostato Eletrônico HT-8300 300W 110V 300-800L

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Recomenda-se utilizar 1W por litro. podendo usar submerso, 

indicado para aquários de 300 Lts.

Marca

7-253

Termostato Eletrônico HT-250 50W 110V 40-60L

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Recomenda-se utilizar 1W por litro. podendo usar submerso, 

indicado para aquários de 50 Lts.

Marca
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7-408

Termostato Eletrônico HT-2100 100W 110V 100-200L

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Recomenda-se utilizar 1W por litro. podendo usar submerso, 

indicado para aquários de 100 Lts.

Marca

7-409

Termostato Eletrônico HT-2150 150W 110V 150-300L

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Recomenda-se utilizar 1W por litro. podendo usar submerso, 

indicado para aquários de 150 Lts.

Marca

7-410

Termostato Eletrônico HT-875 75W 110V 75-150L

Boyu/Jad

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Controla automaticamente a temperatura da água do seu 

aquário. Acione os graus desejados no cabeçote do aparelho. 

Recomenda-se utilizar 1W por litro. podendo usar submerso, 

indicado para aquários de 75 Lts.

Marca

TESTES

11-177

Prodac Teste de Amonia Nh3

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Principal causa de mortalidade dos peixes.Resultado da 

decomposição de alimentos / excrementos dos peixes. Retarda 

o crescimento dos peixes. Torna a água amarelada e com mal 

cheiro quando em excesso. Concentrações acima de 0,25 mg/l 

tornam o ambiente letal para algumas espécies. Teste para 

aguá doce ou salgada.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

11-178

Prodac Teste de Calcio

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Elemento fundamental para o desenvolvimento ósseo de 

alevinos e corais (nesse caso o ideal é a concentração de 400 a 

450 mg /l ) 

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES

11-181

Prodac Teste de Nitrito NO2

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Causa a morte dos peixes por asfixia, pois impede o transporte 

do oxigênio pela corrente sanguínea. Níveis de até 1mg/l são 

toleráveis para a maioria das espécies.

Marca

PROMOÇÃO; 

OBSERVAÇÕES
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11-218

Prodac Teste de Ferro

Prodac

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Caracteristicas: O teor específico dos minerais presentes em 

solução na água do aquário interessa muito mais aos 

organismos vegetais do que os animais. Para sintetizar as 

moléculas dos complexos compostos orgânicos dos seus 

tecidos, os vegetais aquáticos, além da energia que retiram da 

luz, do carbono que retiram do gás carbônico, do oxigênio e do 

hidrogênio que retiram da água, necessitam de uma série de 

outros elementos do ambiente sob a forma de sais minerais. 

Nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio, potássio, cálcio e ferro 

são conhecidos como elementos essenciais para o crescimento 

dos vegetais. O bom desenvolvimento das plantas exige 0,5 

ppm de ferro. Quantidade maior de ferro não prejudica os 

peixes. 70 testes

Marca

2-001

Teste de Ph Atlantys 10 Ml

Atlantys

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Destina-se à medição do valor do pH em aquários tropicais, 

cujo valor situa-se entre 6,2 e 7,6.

Marca

25-119

Teste de Ph 20ml

Maramar

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

O valor do PH encontrado em aquários em aquários de agua 

doce, normalmente encontra-se entre 6,2 e 7,6. Diferentemente 

do meio natural, cada espécie introduzida no aquário necessita 

de ajuste de PH inicial e semanal. A leitura do PH, se faz 

atraves do Teste de PH Maramar, e as correções se fazem com 

o uso do AlcalinizantePH+, ou AcidificantePH- da Maramar. 

Embalagem Disponível: 20 ml (aproximadamente 80 testes). 

Indicação: Monitoramento da qualidade da água do aquário.

Marca
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