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A TetraGmbH évek óta szoros kapcsolatot tart fenn
Németország legnagyobb viziparkjaival és nyilvános
akváriumaival. Számos kutatási programot végeztek
közösen, és nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy
bemutassák a természeti környezet megóvásának
fontosságát.

A Tetra saját biológusai, vegyészei és táplálkozási
szakértői nap mint nap több mint 900 akvárium 25000
lakóját tanulmányozzák, hogy minél jobban megismerjék
szükségleteiket. Erre a tudásra alapozva fejlesztik a
piacvezető Tetra termékeket.

A kutatás olyan fontossággal bír a Tetra filozófiájában,
hogy a cég éves árbevételének több mint 5%-át
fordítják a vízi világ megismerésére és 
a termékek fejlesztésére. 
A késztermék előállításának 
mind a négy lépcsőjében
különös gondot 
fordítanak 
a minőségre.

A tervezés szakaszában pontosan felmérik
az adott faj speciális igényeit.

Az alapanyagok kiválasztását különös
gonddal végzik, hogy a kész táp garantált
beltartalommal rendelkezzen.

A gyártástechnológia is folyamatos
fejlesztés alatt áll, hogy minél többet
megőrizzenek az alapanyagok hasznos
összetevőiből.

A csomagolás nem csak attraktív és
praktikus, hanem kialakításánál fogva
biztosítja, hogy a termék a lehető legtovább
friss maradjon.

Mindíg friss
tápok és Tetra

termékek 
a www.fisch.hu 
webáruházban.

i

A Tetra által szabadalmaztatott
BioActive® formula biztosítja az
ideális táplálék-összetételt, a
zsírsavak, vitaminok és immuno-
stimulánsok kiegyensúlyozott
mennyiségét.

• Állataink szervezetét többek
között a telítetlen omega-3
zsírsavak látják el energiával,
mely nélkülözhetetlen
szervezetük megfelelő
működéséhez.

• Nem csak az embereknek, hanem
az állatoknak is szükségük van
vitaminokra. A biotin (az egyik 
B-vitamin) erősíti az immunrend-
szert, segíti a tápanyagok
hasznosítását. A megfelelő
arányban hozzáadott vitaminok
biztosítják az élőlények
vitalitását, jó kondícióját.

• Az immuno-stimulánsok erősítik
az immunrendszert, védik hüllőink
egészségét. Az egyik legfontosabb
a beta-glucan, mely megtalálható
az élesztőben, gabonamagvakban
és gombafélékben, és a
bakteriális fertőzések
megelőzését segíti.

Ez csupán néhány kiragadott példa
azokból a kutatási eredményekből,
melyek eredménye a kiváló
minőségű, magas vitamin tartalmú
Tetra tápok.
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Tetrafauna ReptoMin
Teljes tápértékű, víz tetején úszó főeleség vízi
teknősfélék számára, „stick” formában. Optimális
kalcium és vitamintartalma segíti az egészséges
páncélképződést és az erős csontozatot. Könnyen
emészthető fehérjéket tartalmaz. 
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 1 l

� Terméktipp: Nedves zöldség- vagy gyümölcskeverék
közé keverve szárazföldi teknősök vagy növényevő
gyíkok változatosabb táplálására is alkalmazható. Porrá
törve a bébi szárazföldi teknősök vitaminigényének nagy
részét is fedezheti.

A Tetrafauna® tápok, táplálék-kiegészí-
tők és vitaminok folyamatos kutatás és
fejlesztés eredményei, hogy a hüllők
tartása örömteli tevékenység legyen
gazdáik számára. Minden termék kiváló
minőségű alapanyagok felhasználásával,
korszerű feldolgozási eljárások alkalmazá-
sával készül.

TEKNŐS- ÉS
HÜLLŐELESÉGEK,
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK TIPP

Felnőtt állatokat naponta
lehetőleg kétszer etesse,
de mindig csak annyi
eleséget adjon, amennyit
az állatok 1-2 perc alatt
megesznek.

TIPP
Fiatal állatokat naponta többször etesse, de mindig csak annyi
eleséget adjon, amennyit az állatok 1-2 perc alatt megesznek.

Tetrafauna ReptoMin
Menu
Teljes tápértékű, víz tetején
úszó főeleség vízi teknősfélék
számára. Három összetevő a
kiegyensúlyozott táplálásért: a
Mini Krill segíti az egészséges
növekedést, a Mini Sticks
erősíti a páncélt és a
csontokat, a Baby Shrimp
biztosítja a jó emésztést.
Kiszerelés: 250 ml

Tetrafauna ReptoMin
Energy
Vízi teknősök energiatápja,
mely etetése biztosítja a
teknősök vitalitását, jó
közérzetét, ellenálló
képességét. Több mint 55%
krill és garnéla tartalmának
köszönhetően gazdag telítetlen
zsírsavban (omega-3).
Természetes zsírtartalma
ideális energiaforrás.
Kiszerelés: 100 ml

Tetrafauna ReptoMin
Baby
Fiatal vízi teknősök főeledele,
apró, a víz tetején úszó „stick”
formában. Magas kalcium és
vitamintartalma segíti az
egészséges páncélképződést és
az erős csontozat kialakulását.
Kiszerelés: 100 ml

Tetrafauna
Gammarus
Kiváló minőségű, napon
szárított rákocskák. Kiváló
táplálék-kiegészítő,
természetes ásványi
anyagokban és rostokban
gazdag. A korszerű gyártási
és csomagolási eljárásnak
köszönhetően kórokozó
mentes.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml, 1 l
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Tetrafauna
ReptoDelica Shrimps
Ásványi anyagokban gazdag,
szárított garnélából álló
táplálék-kiegészítő minden
teknősfaj számára.
Kiszerelés: 250 ml, 1 l

Tetrafauna Tortoise
Főeleség mindenféle szárazföldi
teknős számára. Tartalmazza a
szükséges vitaminokat, rostot,
ásványi anyagokat. Optimális
kalcium-foszfor és rost-fehérje
aránya segíti az erős,
egészséges páncél és
csontképződést. Alkalmas a
növendék és felnőtt állatok
számára is.
Kiszerelés: 500 ml, 1 l

� Terméktipp: A dél-amerikai
szárazföldi teknősfajok (szenes,
erdei) egyik kedvenc eledele!

Tetrafauna Iguana
Speciális táplálék zöld leguánok
és más növényevő hüllőfajták
számára. Esszenciális
rostokban, vitaminokban és
ásványi anyagokban gazdag.
Alkalmas a növendék és felnőtt
állatok számára is.
Kiszerelés: 500 ml, 1 l

� Terméktipp: Első
etetésekkor törje össze és
keverje a már megszokott
eledelhez!

Tetrafauna ReptoSol
Magas vitamin tartalmú,
folyékony táplálék-kiegészítő
hüllők részére. Praktikus
pipettával, mellyel könnyen
adagolható az állat táplálékára.
Kiszerelés: 50 ml

� Terméktipp: Ideális nappali
gekkók, kaméleonok
vitaminozására, vitalitásuk
fokozására. Tegye egy kis
tálban a falra vagy az ágak
közé.

Tetrafauna ReptoCal
Értékes ásványi anyagokat
(kalcium, foszfor) és D3
vitamint tartalmazó, por alakú
táplálék-kiegészítő hüllők
részére. Elősegíti az
egészséges páncélképződést és
csontfejlődést.
Kiszerelés: 100 ml

� Terméktipp: A vízi
teknősöknek csipeszről adjuk a
ReptoCal-ba mártott
táplálékfalatokat, így nem
oldódik le a vízbe kerüléskor.

Tetrafauna ReptoLife
Táplálék-kiegészítő
koncentrátum hüllők számára.
Tartalmazza a szükséges
vitaminokat, fehérjéket,
nyomelemeket és növényi
tápanyagokat.
Kiszerelés: 100 ml

� Terméktipp: Tücskökkel
vagy más takarmányállatokkal
feletetve is adható ez a kiváló
vitaminforrás olyan rovarevő
fajoknak, amelyek nem
fogyasztják el a ReptoLife-fal
beporzott élő táplálékot.

Tetra ReptoSafe
A csapvízből a teknősök
számára ideális vizet biztosít.
Megköti a klórt és a
nehézfémeket. Kolloid tartalma
védi a teknősök bőrét, segít
megelőzni a bőrbetegségek
kialakulását.
Kiszerelés: 100 ml, 250 ml

� Terméktipp: Ideális a
kényes lágyhéjú teknősök
bőrbetegségeinek megelőzésére
és egyes nyílméreg békafajok
ebihalainak neveléséhez is!

TetraAqua Biocoryn
Enzimtartalmú vízkezelő szer,
mely hatékonyan segíti az
édesvízi, a tengeri
akváriumokban, valamint a
teknősök terráriumában
előforduló szennyeződések
(tápmaradék, ürülék, stb.)
lebontását. Megszünteti a
felhősödést, a kellemetlen
szagokat. Tengeri akváriumban
láthatatlan fehérjefölözőként
működik.
Kiszerelés: 12 ksz, 24 ksz

TIPP
Heti 1-2 nap böjt jót tesz
az állatoknak, és segít
elkerülni az elhízást.

Két kiváló minőségű termék, mely segít,
hogy idelis minőségű vizet tudjunk kialakí-
tani és fenntartani az akvaterráriumban.

AKVATERRÁRIUMI
VÍZKEZELŐK
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AKVATERRÁRIUMI TECHNIKÁK, KIEGÉSZÍTŐK

A Tetratec® termékek közül több is nagysze-
rűen használható akvaterráriumokban.
A szűrők méretezésénél ügyeljünk arra,
hogy a halakhoz képest ezek az élőlények
„piszkosabbak”, jobban megterhelik az
akvaterrárium vizét. Ezért inkább a
tervezett vízmennyiség az ajánlott méret
alsó határánál legyen, így elkerülhetjük a
szűrő idő előtti telítődését, és a szüksé-
gesnél gyakoribb takarítást.
A berendezés megtervezésénél vegye
figyelembe, hogy a fűtőt úgy kell elhelyez-
ni, hogy ahhoz az állat ne férjen hozzá
(dekoráció mögé rejtés, védőrács). A nagyobb
termetű állatok ugyanis elég erősek ahhoz,
hogy összetörjék a készüléket.

Tetratec® DecoFilter
Ideális megoldás 20-200 literes akvaterráriumok
szűrésére. Sekély, 10-15 cm-es vízmagasságnál
is jól használható. A három lépcsős szűrésnek
köszönhetően tiszta vizet biztosít, eltávolítja a
kellemetlen szagokat és a víz elszíneződését
okozó anyagokat. Az egyszerűen cserélhető
szűrőbetéteknek köszönhetően a tisztítása
gyerekjáték. 
• 2 év garancia.

Típus Akvárium méret Fogyasztás

DecoFilter300 20-200 l 3,5 W

Tetratec® IN Plus belső szűrők
Új generációs kompakt belső szűrő, szabályozható
teljesítménnyel és levegőztető funkcióval. A szűrőtartályok
két kamrával rendelkeznek, így a szivacsokat felváltva lehet
tisztítani, megfelelő mennyiségű baktériumkolóniát hagyva a
szűrőanyagban.
• Kompakt kialakítás.
• Szabályozható teljesítményű, elforgatható beömlőnyílás.
• Hatékony, szabályozható levegőztető.
• Egyszerű karbantartás.
• 2 év garancia.

TIPP
Mindig nagyobb
teljesítményű
szűrőt használ-
jon. Túlszűrni
nem lehet a vizet,
viszont az elégte-
len teljesítmény
sok gondot okoz-
hat.

Típus Akvárium méret Teljesítmény Fogyasztás

IN 300 plus 10-40l 150-300 l/h 5 W
IN 400 plus 30-60l 200-400 l/h 7 W
IN 600 plus 50-100 l 300-600 l/h 8 W

Tetratec® EX külső szűrő
Új fejlesztésű, kitűnő ár-érték arányú külső szűrő, mely
kiválóany alkalmazható akvaterráriumokhoz is.
Tartalmazza a szűrőanyagokat és a beszereléshez
szükséges egyéb kiegészítőket is.   
• Könnyen kezelhető.
• A légtelenítő gomb lehetővé teszi a készülék egyszerű

feltöltését.
• A csőadapternek és szűrőkosaraknak köszönhetően a

karbantartása egyszerű.
• 3 év garancia.

Típus Akvárium méret Teljesítmény Fogyasztás

EX 400 10-80 l 400 l/h 10 W
EX 600 60-120 l 600 l/h 10 W

Tetratec® UV 400 szűrő
Az akvaterrárium vizét hatékonyan sterilizáló, kompakt kialakítású,
energiatakarékos készülék, mely a külső szűrőhöz csatlakoztatható. Segítségével
a betegségek, fertőzések, túlzott algásodás megelőzhetők, illetve kezelhetők.
Maximum 1000 l/h teljesítményű szivattyú használata javasolt. 
• A benne található Philips UV cső 8000 h élettartamú
• 2 év garancia

A szűrőbetétekrőlés alkatrészekről a www.fisch.hu weboldalon még több
információt 

talál

i



Tetra Plantastics Plus® – kiváló minőségű, a
vízben élethű kinézetű műnövények terráriumok
dekorációjához.
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Tetratec® HT fűtők
Automata, fél fokonként állítható
vízmelegítők. Teljesen alámeríthető (akár
fektetve is elhelyezhető), 2 mm-es hő- és
ütésálló boroszilikát üveg burkolattal, extra
hosszú kábellel (2,5 m), kontroll lámpával. 
• 2 év garancia.

Típus Akvárium méret Fogyasztás

HT 25 10-40 l 25 W
HT 50 25-60 l 50 W
HT 75 60-100 l 75 W

TIPP
Ügyeljen arra, hogy a fűtőhöz
az állatok ne férjenek hozzá.
Helyezze a dekoráció vagy
védőrács mögé.

Tetratec® TH 30 
külső öntapadós hőmérő
Folyadékkristályos hőmérő 20-30ºC és
20-35ºC közötti mérési tartománnyal.
Az akvaterrárium külső falára, a víz
szintje alá kell felragasztani.

Típus Mérési tartomány

TH 30 20-30°C
TH 35 20-35°C

Tetratec® EasyWipes
Tisztítókendő édesvízi és tengeri
akváriumok, illetve terráriumok
üvegének, a fűtő és a szűrő
tisztításához. Hatékonyan eltávolítja
a lerakódásokat (alga, vízkő). Nem
tartalmaz az élőlényekre káros
anyagokat, így akár a víz alatt is
használhatja

MŰNÖVÉNYEK DEKORÁLÁSHOZ

Méretek

kicsi

Amazonaszi kardfű

�

� �

�

Méretek 1-es méret (5 cm) 2-es méret (10 cm)
Nevek 1 Anacharis, 2 Ambulia, 3 Red Foxtail, 4 Cabomba

Előtéri műnövények
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