
Ставки. 
Тепер це легко!

Нова кампанія 2016 року
EHEIM продукція для ставків

Нові можливості для 
ставкового сектору від 
винахідника акваріумних 
фільтрів 



Понад
35 мільйонів
будинків 
центрального 
Європейського
ринку можуть
мати садовий
ставок.
Тим не менш, вони до сих пір не мають його.

PONDS



Ставки. Тепер це легко! Можливе стає реальним!

PONDS
NO

PO
N

DS...

Тільки близько 15% будинків з
садами в основних європейських 
містах  є садовий ставок.

Одна з причин: Встановлення та утримання ставка 
занадто складні! Різні типи насосів, фільтри різних 
розмірів і хімія, склад води створюють великий тиск 
на можливих власників ставка. Вирішенням є 
компактний асортимент продуктів, які добре 
працюють разом.



EHEIM здійснює поставки виключно
 через кваліфіковані підприємства роздрібної 
торгівлі

a Надійна здатність поставок 
Розробка і виробництво  виключно в Європі

a Повний спектр продукції
 Зменшення місця на полицях  дякуючи 
компактній серії

a Неперевершений сервіс 
для підприємств роздрібної торгівлі та 

Ви можете, нарешті, отримати вигоду з цього 
унікального досвіду - на відкритому повітрі!

Серія продуктів для садових ставків EHEIM 
була нещодавно розроблена на основі 
інтенсивного дослідження ринку. Вона чітко 
структурована і, як наслідок, швидко 
допомагає направляти ваших клієнтів на 
правильний шлях до саду їхньої мрії.

Той, хто спрощує складні 
речі,  отримує клієнтів.
Ми спростили тему садових 
ставків .

ПРИБУТОК
зі ставками -
тепер це легко!

За більш ніж 50 років, EHEIM визначив
успіх в галузі акваріумістики . З винаходом
першого зовнішнього фільтра для домашніх 
акваріумів, ми створили глобальний ринок.

Всі продукти прості у використанні і 
підходить для передових вимог. Унікальна 
для ринку 5+2 річна гарантія, показує нашу
мету установлення нових стандартів в
ставковому секторі.

Це еталон, який ми завжди намагалися
досягти в галузі акваріумістики .

 a Кваліфіковані продажі 

кінцевих споживачів: EHEIM  забезпечує 
гарантійну заміну деталей і 
обслуговування клієнтів.



Догляд за водою
Активація біологічної фільтрації
Видалення водоростей

Преміум корми 
для всіх ставкових 
риб і кoi

PONDCArE

FOOD

TECHNOlOGY

Насоси
Система фільтрації
UVC очищувачі
Ставкові аератори

Всі продукти розроблені для 
ефективної роботи разом і щоб 
відповідати стандартам якості EHEIM.

Все, що потрібно - і нічого 
зайвого!
  Проста, чітко структурована 
серія з діючими, легкими у 
використанні продуктами.



Це не може бути
ще простіше.

річна 
гарантія*

Гарантоване
функціонування.

гарантія чистої 
води*

 Play
Оригінальні водяні 
насоси
Для декоративних фонтанів, 
статуй та невеликих потоків
d надійні і тихі
d надзвичайно компактний 
дизайн 
d замінні насадки для різних 
малюнків води

легке 
очищення

низьке споживання
енергії

 

 aIR
Ставкові аератори

 cleaR
UVC-стерилізатор

Продукція для ставків EHEIM: Ставкові Технології

Простий, легкий в догляді, 
за  безвідмовною, 
безперервною роботою – як 
результат, найдовша гарантія
 на водному ринку.

високоефективним проти
плаваючих водоростей і
патогенних мікроорганізмів 
або бактерій.

Догляд за киснем для 
вашого ставка і всього, 
що в ньому живе



 lOOP
Повний набір з
проточними фільтрами
Легкий догляд, 4 рівня біологічної та 
механічної системи фільтрації для садових
ставків об’ємом до 15000 л максимум.
d Включає FlOw або Play фільтровий 
насос і cleaR UVC-стерилізатор  
d Включає оригінальні фільтруючі 
матеріали EHEIM

FlOw Ставкові насоси
для фільтрів та потоків

4 рівні
фільтрації

 

BAcKWASH 
само очищення

 PRess
Повний набір
з фільтрами тиску

for decorative fountains, statues
or small streams
d reliable and quiet
d extremely compact design
dreplacement nozzles for
different water patterns

Запобіжний 
автостоп

24H 
надійної роботи

Стабільна 
ставкова

вода

10 m

Як традиційний німецький виробник, ми завжди відчували 
обов’язок забезпечувати вимоги високої якості.
Наше штатне виробництво в Дайцизау недалеко від 
Штутгарта сертифіковане відповідно до стандарту ISO 9001.

QualiTy 
made in germany

* Відповідно до умов гарантії EHEIM

Простий догляд, 4 рівня біологічної та 
механічної системи фільтрації для садових 
ставків об’ємом до 10.000 л максимум.
d Вбудований насос високого тиску дозволяє
підземну установку
d Включає FlOw фільтровий насос
d Режим backWash самоочистки

Компактні, тихі ставкові насоси для елегантних 
потоків або блискучих водоспадів
d Надійна технологія насосів з блокуванням  
роботи на сухо
d Ідеальний в якості допоміжного насоса
для lOOP або PRess фільтрових наборів



Кращі корми 
d менше кормів

d  Надзвичайно багаті поживними 
речовинами

d Без наповнювачів чи атрактантів:
50% від звичайної кількості достатньо, щоб 
забезпечити рибу більш здоровою дієтою, ніж будь-
коли раніше
d Менше забруднення води
d Постійне забезпечення якості 
завдяки незалежним спеціалізованим 
лабораторіям

Чисті корми
не позначаються на
ставковій воді.

Самі лускаті жителі 
є важливою причиною забруднення 
ставкової води.

Їх екскременти залишаються у воді
і в кінцевому підсумку формують
живильне середовище для патогенних 
мікроорганізмів і бактерій на дні 
ставка.
Високоякісні корми EHEIM 
рекомендовані, оскільки вони не 
містять наповнювачів або добавок 
і добре перетравлюються – як 
результат,  чиста вода та здорова 
риба.

В якості додаткового бонусу: корми 
EHEIM висока економічні, тому ваші 
клієнти будуть раді більш низьким 
вимогам годування, а ви зможете 
створювати більший оборот на метр 
стелажа.

Без наповнювачів
100% біологічні

Здорова
ставкова риба

Продукція для ставків EHEIM:
Преміум корми для ставкових риб і коі

І на ваш бюджет.



d Покращена якість води.
Прямий шлях до EHEIM 
гарантії чистої води*
d Ідеальне доповнення
ставкової технології EHEIM і
ставкових кормів EHEIM як 
частина нашої концепції 
"Ставки. Тепер це легко!"
d Біологічний спосіб дії**
** За винятком біоцидів

вода
це не складно.
Коли ви знаєте, як це зробити.

Збагачений 
вітамінами

Проти 
водоростів

Гарантія чистої 
води *

Вимоги щодо якості води не вищі,
ніж ті, що стосуються акваріума.

Що може бути краще, ніж забезпечення 
вашого садового ставка якістю, яка
забезпечила успіх Eheim в галузі акватики?

* Відповідно до умов гарантії EHEIM

Продукція для ставків EHEIM: Догляд за ставком 
Догляд за ставком і активація біологічної фільтрації



Переконані 
в успіху.

Маркетинговий поштовх і підтримка в момент продажу

EHEIM не залишить вас без допомоги.
Продажні дисплеї , веб-акції, ставкові 
керівництва EHEIM та клієнтська служба 
підтримки, Dr.Pond.

Пов’язана опція.
Інформація для кінцевого споживача в 
інтернеті з цифровим "wOw" ефектом  
(розробляється)

Робота в момент продажу .
Автономні дисплеї для
кормів та продуктів ао догляду за 
ставком

Важливе навіть в найдрібніших деталях.
Послідовне, відмінне поєднання
з чіткими ключовими наглядними 
матеріалами

Ponds. 
Made easy!

100%
NATURAL

BETTER FOOD
  LESS FOOD

SUPPORTS 
CLEAR WATER

Healthy  feed  
for your pond fi sh.

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

KOIPRIMES
Koi Premiumfutter für den Sommer
Koi premium food for summer
Nourriture estivale premium 
pour carpes koï 
Pienso premium para peces koi 
para el verano
Mangime premium per koi 
per l’estate
Koi premiumvoer voor de zomer

4 l/1,5 kg  Granulat/Granules

KOIPRIMES_4000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:10

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

KOIPRIME
Koi Premiumfutter für Frühling und Herbst
Koi premium food for spring and autumn
Nourriture premium pour 
carpes koï printemps et automne
Pienso premium para peces 
koi para la primavera y el otoño
Mangime premium Koi 
per la primavera e l’autunno
Koi premiumvoer voor voorjaar 
en herfst

4 l/1,5 kg  Granulat/Granules

KOIPRIME_4000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:10
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0,00

Produktname
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0,00
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So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

FEEDPRIME

1,5 l/0,6 kg  Granulat/Granules

Premium Futtermix für alle Teichfi sche
Premium food mix for all pond fi sh
Le mélange de nourriture premium pour 
tous les poissons de bassin
Pienso compuesto para peces de estanque
Miscela di mangime premium per tutti i 
pesci di stagno
Premium voermix voor alle vijvervissen

FEEDPRIME_1500_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:10

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

FEEDCOLOR

1,5 l/0,6 kg  Granulat/Granules

Color-Futter für optimale Farbenpracht
Color food for enhanced natural colors
La nourriture pour poissons colorés, 
pour un éclat optimal
Nutrición y realce del color
Mangime colore per intensifi care il colore
Color-voer voor optimale kleurenpracht

FEEDCOLOR_1500_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:11

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

FEEDCOLOR

1,5 l/0,6 kg  Granulat/Granules

Color-Futter für optimale Farbenpracht
Color food for enhanced natural colors
La nourriture pour poissons colorés, 
pour un éclat optimal
Nutrición y realce del color
Mangime colore per intensifi care il colore
Color-voer voor optimale kleurenpracht

FEEDCOLOR_1500_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:11

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

FEEDALL
Hauptfutter für alle Teichfi sche 
Staple food for all pond fi sh
La nourriture de base pour tous les poissons
Alimento principal para peces de estanque
Alimento per tutti i pesci di stagno
Hoofdvoer voor alle vijvervissen

1,5 l/0,6 kg  Granulat/Granules

FEEDALL_1500_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:03

100 % BIOLOGIC
NO FILLINS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

8 l/2,5 kg Granulat/Granules

FEEDALL
Hauptfutter für alle Teichfi sche 
Staple food for all pond fi sh
La nourriture de base pour tous les poissons
Alimento principal para peces de estanque
Alimento per tutti i pesci di stagno
Hoofdvoer voor alle vijvervissen

FEEDALL_8000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:09

100 % BIOLOGIC
NO FILLINS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

8 l/2,5 kg Granulat/Granules

FEEDALL
Hauptfutter für alle Teichfi sche 
Staple food for all pond fi sh
La nourriture de base pour tous les poissons
Alimento principal para peces de estanque
Alimento per tutti i pesci di stagno
Hoofdvoer voor alle vijvervissen

FEEDALL_8000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:09

100 % BIOLOGIC
NO FILLINS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

8 l/2,5 kg Granulat/Granules

FEEDALL
Hauptfutter für alle Teichfi sche 
Staple food for all pond fi sh
La nourriture de base pour tous les poissons
Alimento principal para peces de estanque
Alimento per tutti i pesci di stagno
Hoofdvoer voor alle vijvervissen

FEEDALL_8000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:09

100 % BIOLOGIC
NO FILL-INS

SUPPORTS 
CLEAR WATER

BETTER FOOD
  LESS FOOD

So einfach 
geht Teich!

Ponds. 
Made easy!

FEEDALL
Hauptfutter für alle Teichfi sche 
Staple food for all pond fi sh
La nourriture de base pour tous les poissons
Alimento principal para peces de estanque
Alimento per tutti i pesci di stagno
Hoofdvoer voor alle vijvervissen

4 l/1,5 kg  Granulat/Granules

FEEDALL_4000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:04

100 % BIOLOGIC
NO FILLINS

SUPPORTS
CLEAR WATER

BETTER FOOD
LESS FOOD

So einfach
geht Teich!

Ponds.
Made easy!

8 l/2,5 kg Granulat/Granules

FEEDALL
Hauptfutter für alle Teichfische 
Staple food for all pond fish
La nourriture de base pour tous les poissons
Alimento principal para peces de estanque
Alimento per tutti i pesci di stagno
Hoofdvoer voor alle vijvervissen

FEEDALL_8000_Standbeutel_v30.indd   1 06.08.15   11:09

Ponds. 
Made easy!

100%
NATURAL

BETTER FOOD
  LESS FOOD

SUPPORTS 
CLEAR WATER

Crystal-clear 
pond water.

Ponds. 
Made easy!

stOP IIIIFade IIII

Fade IIII stOP IIII

BIndsave IIIBase
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Аргументи, які будуть генерувати оборот на момент продажу.

Працюйте з будь-якими сумнівами і побоюваннями, що можуть виникнути у ваших 
клієнтів. Це важливо, так як кожен новий клієнт являє собою потенційний оборот !

* Відповідно до умов гарантії EHEIM

7 Вода є середовищем існування.
Тільки EHEIM має більш ніж 50-річний досвід роботи.

6 Віддана служба клієнтської підтримки 
EHEIM буде вирішувати всі ваші ставкові проблеми.

1 Eheim робить ставки простими! 
З продукцією для ставків EHEIM найкрасивіший 
садовий ставок сяятиме з чи без ставкової риби.

3 Продукти EHEIM створені бути простими.
Довгі інтервали обслуговування і легкий доступ,
роблять утримання простим.

4 Eheim є якісним німецьким виробником, який 
слідує традиціям. EHEIM розробляє і виробляє в 
Німеччині і в Європі.

2 В EHEIM все походить з одного джерела:
технології, корми та продукти по догляду за ставками.
Як результаті, все ідеально підходить і працює разом.

5 7-річна гарантія *
Технологія EHEIM є надійною і 
призначеною для безперервної роботи.



Тим, хто працює з досвідченими партнерами, 
простіше.
Будучи піонером в галузі акватики, EHEIM був лідером глобального ринку
з 1962 року 500 співробітників в 6 місцях розробляють і виробляють 
переважно в Німеччині та Європі. Наш відділ розробки продукції нашій 
штаб-квартирі в Дайцизау поблизу Штутгарту сертифікована відповідно до 
стандарту ISO 9001.

Додаткову інформацію можна знайти в Інтернеті за адресою
www.ponds-made-easy.com

EHEIM GmbH & Co. KG 
Plochinger Straße 54 
73779 Deizisau, Germany




