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Moderní interiér Vašeho domova
Sladkovodní a mořská akvária
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EHEIM vivalineLED
Stylové trendové barvy 
pro individuální módní styl

                                                  

Barevné dekorační lišty1
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EHEIM vivalineLED 240

EHEIM vivalineLED

vivalineLED
126

vivalineLED
240
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vivalineLED
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vivalineLED
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Made in Germany

2year
guarantee

EHEIM
fresh

marine

EHEIM vivalineLED
Stylové trendové barvy 
pro individuální módní styl Akvarijní kombinace sladkovodního 

akvária ve čtyřech rozdílných velikostech 
a nespočetných barevných kombinacích.

n	Dostupné ve 4 různých velikostech.
n	Včetně osvětlení EHEIM classicLED.
n	Osvětlení LED je volně polohovatelné 
 a posuvné.
n	Výměnná dekorativní lišta - dostupná 
 v různých designech.
n	Posuvný kryt z kvalitních hliníkových desek.

Včetně kvalitního příslušenství EHEIM

bílá

dub

antracit

Dostupné velikosti

biopower 160
Topítko 100 Watt

1 biopower 200
Topítko 100 Watt

2 biopower 200
Topítko 150 Watt

3 ecco pro 300
Topítko 150 Watt

4
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EHEIM incpiria
Inspirace klasickou 
a moderní krásou
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EHEIM incpiria 2year
guarantee

EHEIM

Made in Germany

incpiria 200 incpiria 300 incpiria 400 incpiria 500 incpiria 600 professionel4+

fresh

marine

EHEIM incpiria 400

Na výběr s osvětlením LED nebo zářivkami 
T5. Top produkt ve vysokém lesku.

n	Komfortní posuvný kryt z kvalitního  
 černého skla. 
n	Včetně efektivního osvětlení.
n	Integrovaná svislá zásobovací šachta 
 s vrtaným otvorem ve dně akvária  
 pro ukrytí přívodu vody z filtru a kabelu
 elektrického vedení.
n	Odtok vody lze individuálně konfiguro 
 vat pomocí zařízení „EHEIM Instalační  
 set 2“, dodávaného s akváriem. 
n	Dostupné se zářivkami T5 nebo 
 efektivním osvětlením LED.
n	Kompletně sestaveno.

Dostupné velikosti  Doporučené příslušenství EHEIM

+

bílá
vysoký 

lesk

černá
vysoký

lesk

černá
vysoký

lesk

metalická
stříbrná

Dostupné se zářivkami T5 nebo efektivním LED osvětlením.

Topítko
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EHEIM proxima
Jednoduchá elegance 
pro moderní interiér
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proxima 175 proxima 250 proxima 325 classic eccopro eXperience professione4+

EHEIM proxima

fresh

marine

2year
guarantee

EHEIM

Made in Germany

EHEIM proxima 325

Kombinace materiálů skla, hliníkového 
povrchu a moderního dřevěného dekoru je 
zárukou jednoduché, ale kvalitní elegance.

n	S posuvnými kryty z vysoce kvalitního  
 černého skla. 
n	Varilux rám osvětlovacího tělesa 
 a písková clona s povrchem z hliníku.
n	Dostupné se zářivkami T5 nebo efekti- 
 vním LED osvětlením.
n	Ideální pro Aquascaping s dostatkem  
 prostoru pro vytváření podvodních  
 krajin.

bílá
vysoký

lesk

moka
vysoký

lesk

Skleněná nádrž s krytem a stolek jsou k dispozici také samostatně.
Dostupné se zářivkami T5 nebo efektivním LED osvětlením.

Dostupné velikosti Doporučené příslušenství EHEIM

Aquarienheizer
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EHEIM proxima plus
Otevřené akvárium podporující 
ještě více Vaši kreativitu
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EHEIM proxima plus

fresh

marine

proxima plus 175 proxima plus 250 proxima plus 325 

Made in Germany

2year
guarantee

EHEIM

classic eccopro eXperience professione 4+ 

EHEIM proxima plus 250

Otevřená akvarijní kombinace – 
Nová dimenze pro milovníky akvaristiky.

n	Otevřený „bazén“ bez omezení.
n	Lankové zavěšení pro montáž 
 na strop nebo upevňovací konzoly 
 pro umístění na nádrž.
n	Dvířka bez rukojetí, které se otvírají  
 mírným stiskem, takzvané ‚‘Push to  
 Open‘‘.
n	Vybaveno 2x osvětlením EHEIM 
 powerLED+.
n	Písková clona s povrchem z hliníku.

Filtr/filtrační hmoty 
nejsou součástí akvária

bílá
lesklá

moka
lesklá

Dostupné velikosti  Doporučené příslušenství EHEIM

Akvarijní topítko

Skleněná nádrž a stolek jsou k dispozici také samostatně.
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EHEIM aquastar 54 LED

fresh

marine

2year
guarantee

EHEIM

  

Ideální akvarijní set pro začátečníky. 
S úsporným LED osvětlením a komfortním 
vybavením.

n	Velikost nádrže 54 l – ideální velikost  
 pro začátečníky.
n	Plně otvíratelný kryt pro péči a údržbu  
 (odklápecí), jednoduchá manipulace 
 s LED světly.
n	Úsporné a účinné LED osvětlení 12 W  
 daylight (6.500 K - 20 % úspory energie  
 oproti zářivkám T8 15 W).

Včetně kvalitního příslušenství EHEIM Vhodný modulový nábytekDostupná barevná provedení

aquastar 54 LED
bílé

aquastar 54 LED
černé

Topítko
50 Watt

pickup 60 Teploměr aquacab 54
bílé

aquacab 54
černé
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EHEIM aquacab

fresh

marine

2year
guarantee

EHEIM

Made in Germany

fresh

marine

Přesně padnoucí modulový nábytek pro 
kompletní set EHEIM. Cenově výhodný, 
snadno sestavitelný, dostupný ve třech 
velikostech a v barevném provedení černé 
nebo bílé.

n	Optimální pro sladěný kompletní 
 akvarijní set EHEIM.
n	Příjemná výška v úrovni očí 85 cm.
n	Jednoduchá montáž.
n	Mnoho úložného prostoru pro Vaše  
 akvarijní příslušenství.

EHEIM aquacab 126
vhodné pro aquapro 126
a aquastar 96

EHEIM aquacab 84
vhodné pro aquapro 84

EHEIM aquacab 54
vhodné pro 54 LED/T8
a aquastar 63 mořské

bílá

černá

Designově k novým výškám
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EHEIM MultiBox
n  Praktická zásuvka s úložným prostorem přímo 
 na akváriu, která je snadno využitelná při aquasapingu 
 a péči o akvárium.
n	Možnost zavěšení 6 kusů akvaristických nástrojů. 
n	Rozměry: 310x187x101 mm.
n	Zásobník lze naplnit až 2,5 litry vody. 

EHEIM feedingSTATION - Digitální automatické krmítko 
n 2 oddělené zásobníky, lze krmit paralelně 2 druhy krmení.
n Minimální ztráty krmiva. 
n Snížení krmných nákladů díky možnosti naprogramování.

Originální příslušenství EHEIM pro sladkovodní akvária

EHEIM Krmítka
n Aktivně odvětrávaný zásobník krmiva.
n Dodatečné krmení lze provést stlačením tlačítka.
n Funkční tlačítka odolná proti stříkající vodě.
n	Dodáváno včetně baterií.

EHEIM rapidCleaner – čištění skel akvárií
n Rychle a důkladně odstraňuje řasy a nečistoty 
 na akvarijním skle.
n Rychlé čištění díky extra velké pracovní šířce 8 cm.
n	Držadlo ze skleněných vláken odolných proti rozbití.

Smysluplný, užitečný a dobrý …
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EHEIM thermopreset
n Akvarijní termostatické topítko s pevně nastavenou teplotou.
n Mechanická odolnost díky použitým kvalitním plastům.
n Světelná kontrolka ukazuje tepelnou funkci.
n	Bezpečné upevnění pomocí přiložených přísavek.

EHEIM Quick Vap pro - Schlammabsauger
n Půdní substrát Vašeho akvária bude vyčištěn nezávisle  
 na intervalech výměny vody.
n Filtrační nádoba v přístroji zadrží všechny nečistoty. 
n Dodáván včetně baterií.

EHEIM professionel food - Krmivo pro akvarijní rybky
n Vysoká kvalita surovin obsažených v krmivu zaručí 
 chutnou a zdravou výživu.
n K dispozici jako základní krmivo, zelené krmivo 
 a krmivo speciální.

EHEIM water care - Péče o vodu
n Naše přípravky péče o vodu se skládají především  
 z mikrobiologických látek, které se vyskytují v přírodě.

EHEIM plant care - Péče o rostliny
n Hnojiva s pečlivě dávkovanými složkami 
 z vysoce kvalitních živin a stopových prvků 
 na přírodní bázi.

Podrobné informace naleznete na adrese:
www.eheim.com
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EHEIM Mořská akvária
Uspokojí Vaši touhu po moři
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EHEIM proxima reef

proxima reef 175 proxima reef 250 proxima reef 325 

Made in Germany

2year
guarantee

EHEIM

fresh

marine

EHEIM proxima reef 175

Z osvědčené série sladkovodních  
akvárií EHEIM proxima byla vyvinuta řada 
mořských akvárií EHEIM proxima reef.

n	Otevřená kombinace mořského akvá- 
 ria bez krytu.
n	Akvárium neobsahuje osvětlovací těle- 
 so, pro Váš individuální výběr osvětlení.
n	S osvědčeným konceptem EHEIM  
 marine s patentovanou, svislou zásobo- 
 vací šachtou a filtrační nádobou 
 ve skříňce pod akváriem.
n	Dodáváno s čerpadlem 
 EHEIM compact+. 

Dostupné velikosti   

Optimální osvětlení EHEIM powerLED+ marine.  

EHEIM proxima reef 175
filtrační nádrž

bílá
vysoký 

lesk

moka
vysoký

lesk
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EHEIM incpiria marine
Neskutečně krásné a technicky perfektní
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EHEIM incpiria marine

Made in Germany

2year
guarantee

EHEIM

fresh

marine

EHEIM incpiria 500 marine

15

incpiria 300 
marine

incpiria 200 
marine

incpiria 400 
marine

incpiria 500 
marine

incpiria 600 
marine

rapidCleaner streamON streamON+

Krásný design, vysoce kvalitní zpracování, 
propracovaná konstrukce, perfektní techno-
logie, příjemné ticho, optimální bezpečnost 
- vše kompletně připravené. 

n	Komfortní posuvný kryt.
n	K dispozici s osvětlením EHEIM 
 powerLED nebo se zářivkami T5. 
 Dokonale přizpůsobené slané vodě. 
 Od velikosti EHEIM incpiria 500 marine 
 k dispozici pouze s LED osvětlením.
n	Zabudovaná svislá zásobovací šachta  
 pro elektrické kabely atd.
n	Vestavěná filtrační nádoba s konstantní  
 výškou hladiny v technické komoře.
n	Ochrana proti přetečení (nouzové pře- 
 tečení i v případě výpadku proudu).
n	Dodáváno s čerpadlem 
 EHEIM compact+.

Dostupné velikosti Doporučené příslušenství EHEIM

Dostupné se zářivkami T5 nebo efektivním LED osvětlením.

+

bílá
výskoký

lesk

černá
vysoký

lesk

černá
vysoký 

lesk

metalická
stříbrná
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EHEIM aquastar63 marine 2year
guarantee

EHEIM

  

streamON
1800

miniUP air pump
100

skim marine
100

fresh

marine

Made in Germany

Ideální mořský akvarijní set pro začá-
tečníky. S úsporným LED osvětlením a 
kompletním vybavením.

n	Velikost nádrže 63 l – ideální pro malé  
 mořské rybky.
n	Moderní, plochý design krytu akvária. 
n	Úsporné a účinné LED osvětlení 
 2 x12 W, hybrid.
n	Včetně veškerého technického vyba 
 vení potřebného k úspěšnému provozu
 mořského akvária . 

Včetně kvalitního příslušenství EHEIM Vhodný modulový nábytekDostupná barevná provedení

aquastar 63 marine
bílé

aquastar 63 marine
černé

aquacab 54
bílý

aquacab 54
černý
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Originální EHEIM příslušenství pro mořská akvária

UV-Klärer - EHEIM reeflexUV 
n Rychle a efektivně redukuje nežádoucí bakterie   
 obsažené ve vodě. 
n	Odstraňuje zákal způsobený řasami nebo bakteriemi.

Sběrač povrchových nečistot- EHEIM skim350
n	Malý sběrač povrchových nečistot pro akvária do 350 l.
n	Odstraňuje nečistoty a mikroorganismy z povrchu vody. 

Nano odpěňovač - EHEIM skimmarine 
n	Pro akvária do 300 l.
n	Snadná údržba – zcela rozložitelné.

Průtoková čerpadla – EHEIM streamON 
n	Kompaktní průtoková čerpadla s přísavkami. 
n	Pro akvária o objemu od 150 l do 350 l. 
n Optimální cirkulace vody a zvýšení obsahu kyslíku.
 
Proudová čerpadla – EHEIM streamON+
n	Kompaktní proudová čerpadla s magnetickou úchytkou. 
n	Pro akvária o objemu od 35 l do 500 l. 
n	V mořských akváriích životně důležité pro korály; 
 ve sladkovodních akváriích příznivé pro ryby.

EHEIM professionel food - Krmivo pro akvarijní rybky
n Vysoce kvalitní kompletní krmivo pro náročné mořské ryby.
n K dispozici jako základní a zelené krmivo. 

Podrobné informace naleznete zde: 
www.eheim.com
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  incpiria 200 incpiria 300 incpiria 400 incpiria 500 incpiria 600

Objem l 200 300 400 500 600  
Rozměry akvária cm 70x55x65 100x55x65 130x55x65 160x55x65 200x55x65
Kompletní rozměry  cm 70x55x140 100x55x140 130x55x140 160x55x140 200x55x140
Tloušťka skla  mm 8 10 12 12 12
Osvětlení T5 W 2x24 2x39 2x54 2x80 -
Osvětlení LED W  1x17/1x20 (LED+)    1x26/1x30 (LED+)  1x35/1x39 (LED+) 1x43/1x49 (LED+)  2x26/2x30 (LED+)

  vivalineLED 126 vivalineLED 150 vivalineLED 180 vivalineLED 240 proxima 175 

Objem  l 126 150 180 240 175 
Rozměry akvária  cm 80x35x45 60x50x50 100x40x45 120x40x50 70x50x50
Kompletní rozměry  cm 81x36x119 61x51x124 101x41x119 121x41x124 71x51x132 
Tloušťka skla  mm 6/8* 8 6/8* 8/10* 8 
Osvětlení T5  W - - - - 2x24
Osvětlení LED  W 1x13 (classicLED) 2x12 (classicLED) 1x17 (classicLED) 1x20 (classicLED) 1x17/1x20 (LED+)

Technická data
Sladkovodní akvária

* skleněné tabule boční /předek

 proxima 250 proxima 325 proxima plus 175 proxima plus 250 proxima plus 325

 250 325 175 250 325
 100x50x50 130x50x50 70x50x50 100x50x50 130x50x50
 101x51x132 131x51x132 71x51x145 101x51x145 131x51x145
 8/10* 12 8 8/10* 12
 2x39 2x54 - - -
 1x26/1x30 (LED+)  1x35/1x39 (LED+) 1x17/1x20 (LED+) 1x26/1x30 (LED+) 1x35/1x39 (LED+)

  
Objem l
Rozměry akvária cm
Kompletní rozměry  cm 
Tloušťka skla mm 
Osvětlení T5 W -
Osvětlení LED W 
1x13)
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  vivalineLED 126 vivalineLED 150 vivalineLED 180 vivalineLED 240 proxima 175 

Objem  l 126 150 180 240 175 
Rozměry akvária  cm 80x35x45 60x50x50 100x40x45 120x40x50 70x50x50
Kompletní rozměry  cm 81x36x119 61x51x124 101x41x119 121x41x124 71x51x132 
Tloušťka skla  mm 6/8* 8 6/8* 8/10* 8 
Osvětlení T5  W - - - - 2x24
Osvětlení LED  W 1x13 (classicLED) 2x12 (classicLED) 1x17 (classicLED) 1x20 (classicLED) 1x17/1x20 (LED+)

LED osvětlení pro sladkovodní akvária 

EHEIM classicLED
n K dispozici ve čtyřech velikostech.
n Variabilní použití.
n Vodotěsné (IPx7).
n Cenově výhodné.
n Kompaktní rozměry.
n Vhodné pro všechna akvária s délkou 
 550 – 1200 mm.
n Snadná instalace pomocí teleskopických  
 držáků.

EHEIM powerLED+ fresh daylight
n Jasné denní světlo s plným spektrem slunečního záření. 
n Maximální energetická účinnost (150 lm / W) a světelný výkon. 
n Osvětlení EHEIM powerLED+ fresh daylight nahrazuje zářivky 
 T5-/T8 v odpovídající délce včetně reflektoru.
n Pro provoz je nutný napájecí zdroj.

Vhodné pro ryby a akvarijní rostliny

LED 
diody pro

žluté
světlo

EHEIM powerLED+ fresh plants
n Zdůrazní modré a červené zbarvení ryb a akvarijních rostlin.
n Velmi přirozená reprodukce barev (odpovídá slunečnímu záření v akváriu).
n Velmi vysoká energetická účinnost a světelný výkon.
n Pro provoz je nutný napájecí zdroj. 

4

13

2

Originální EHEIM příslušenství
Adaptér T5/T8

3

2

1

5

4

Originální příslušenství Eheim
 Adapter Set: 1xT5, 1xT8
 Rozdělovač
 Zavěsovací lanko
 Dvojité zavěsovací lanko
 Montážní držák

5

Podrobné informace naleznete zde:  
www.eheim.com
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Technická data
Mořská akvária

 proxima 175 reef proxima 250 reef proxima 325 reef
 175 250 325 
 70x50x50 100x50x50 130x50x50
 71x51x125 101x51x125 131x51x125
 8 8/10 12
 
 23 30 36
 52 74 100
 - 10 20
 27x42,5x45 41x42,5x45 56x42,5x45

 2000 2000 3000

  incpiria 200 incpiria 300 incpiria 400 incpiria 500 incpiria 600
  marine marine marine marine marine
Objem l 200 300 400 500 600  
Rozměry akvária ŠxHxV cm 70x55x65 100x55x65 130x55x65 160x55x65 200x55x65
Kompletní rozměry  cm 70x55x140 100x55x140 130x55x140 160x55x140 200x55x140
Tloušťka skla  mm 8 10 12 12 12
Osvětlení T5 W 2x24 2x39 2x54 - -
Osvětlení LED+  W 4x19,7 4x29,5 4x39,4 4x49,2 8x29,5
Filtrační nádrž 
Obj. při běžném provozu  l 22 27 33 41 51
Osmózní komora l - 13 25 32 13,3
Rozměry mm 27x42,5x45 41x42,5x45  56x42,5x45 72x43x40 86x40x35
EHEIM čerpadlo
compact+  2000 2000 3000 3000 3000

Objem l
Rozměry akvária ŠxHxV cm
Kompletní rozměry cm
Tloušťka skla mm
Filtrační nádrž
Obj. při běžném provozu l
Maximum l
Osmózní komora l
Rozměry mm
EHEIM čerpadlo
compact+
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Mořská LED osvětlovací tělesa

Optimální pro korály a bezobratlé živočichy

s adaptérem T5 nebo T8

s montážní konzolou

se závěsnými lanky

EHEIM powerLED+ marine hybrid
n  Optimální směs bílého a královsky modrého světla (1: 1).
n Modré LEDs (445 nm).
n  Podporuje reprodukci barev (fluorescence) a růst korálů.
n	Pro provoz je nutný napájecí zdroj.

EHEIM powerLED+ marine actinic 
n Čistě aktinické světlo.
n Modré LEDs (445 nm).
n Zvyšuje přirozenou fluorescenci korálů a bezobratlých.
n Kombinovatelné s osvětlením EHEIM powerLED+ 
 marine hybrid.
n	Pro provoz je nutný napájecí zdroj.

Podrobné informace naleznete zde:  
www.eheim.com



24

www.eheim.com

EHEIM GmbH & Co. KG 
Plochinger Straße 54
73779 Deizisau
Germany
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

Müller & Pfleger 
GmbH + Co. KG 
Industriegebiet
Kreuzwiese 13
67806 Rockenhausen 
Germany
Tel. +49 6361/92 16-0
Fax +49 6361/76 44 

Eugen Jäger GmbH
Auf dem Berg 31
71543 Wüstenrot 
Finsterrot
Germany
Tel.: +49 7945/633
Fax +49 7945/13 61

7990310/03.17-D Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten ©EHEIM

VELKOOBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V ČESKÉ  

A SLOVENSKÉ REPUBLICE

JAROSLAV MACENAUER, ING. – AKVARIUM

BLÁHOVA 312, 53002 PARDUBICE – OSTŘEŠANY

ČESKÁ REPUBLIKA

www.macenauer.eu


