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Vatten 
i trädgården

En damm i trädgården skänker ro och vila för både kropp och själ.

www.pondteam.com

Skandinaviens största sortiment till vatten i trädgården
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Ett av de viktigaste elementen i naturen är vatten …

… och trädgården är naturligtvis inget undantag. Det faktum att ”ingen 
trädgård är komplett utan vatten” har varit självklart ända sedan antiken 
och aldrig har det varit så enkelt som nu att ha lite vatten i trädgården. Den 
här broschyren kommer att visa dig vilka olika möjligheter det finns att föra 
in vatten i din trädgård. Du får bl.a. råd om hur en damm anläggs, och 
vilken teknik du be höver. Ta hjälp av broschyren i planeringsarbetet, för en 
noggrann planering gör arbetet enklare och desto fortare får du njuta av 
just ditt ”vatten i trädgården”.

Låt din fantasi skena iväg

Det finns så många olika sätt att få in vatten som en del i en trädgård. 
Egentligen är trädgård fel uttryck, då det enkelt kan föras in vatten som en 
del på en balkong eller i ett uterum. Det är inte ytans storlek som avgör om 
vatten kan vara en del i omgivningen eller ej. Det är bara fantasin som 

sätter gränser, så inspireras av vår broschyr för att få idéer. Vatten kan föras 
in som en traditionell damm eller som en spegeldamm i ett trädäck eller 
varför inte ett litet vattenfyllt fat med en pump som porlar rofyllt, på bal-
kongen. Det viktiga är att hitta den typ av vatteninstallation som får dig att 
känna glädje.

Vi delar med oss av vår kunskap

Pondteam har varit i branschen i mer än 30 år och har i samarbete med 
ledande producenter stått för nytänkande och innovationer inom   
området vatten i trädgården. Vi utvecklar egna produkter som testas noga. 
Förra året var vi först med ett filter som kopplas upp med wifi. Vår erfaren-
het garanterar att du får produkter av högsta kvalitet. 
Du kan också besöka oss på www.pondteam.com där det finns massor av 
ytterligare tips, inspiration och information.

Välkommen till www.pondteam.com

Välkommen till en porlande oas
V A T T E N  I  T R Ä D G Å R D E N  G Ö R  L I V E T  R I K A R E
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Vatten i trädgården, så mycket mera 
S K A P A  D I N  E G E N  V A T T E N O A S ,  L I T E N  S O M  S T O R

Vatten i trädgården är så mycket mer än en damm med fiskar i. Både i små och stora trädgårdar kan vatten tillföras som ett rofyllt och spännande inslag. 
Det finns något för alla miljöer, det är bara att titta sig omkring, vara öppen för idéer hur det kan göras i din trädgård. Det är inte ens ett måste att ha en 
trädgård. En balkong eller ett uterum är även en plats där vatten passar utmärkt. Bilderna på denna sida ska fylla syftet att inspirera och tänka ”utanför 
ramarna”. Genom att komplettera med belysning i något format, framhävs vattnet på ett helt annat sätt när mörkret fallit.
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Belysning

De är energisnåla har bra sken och enkla att 
placera. Finns som singel eller set med tre. Art.
nr. 60242, 60243, 60247 och 60248.

Nyheter
S P Ä N N A N D E  N Y A  P R O D U K T E R

Här ser du i korthet några av nyheterna. De beskrivs mer ingående i 
katalogen och naturligtvis hittar du dem också på www.pondteam.com

Flytande fontän för mellandammen.

En flytande fontän för mellanstora dammar.. 
Enkel att installera. Bidrar till bättre vattenkva-
litet genom luftning av vattnet, samt att den blir 
ett vackert blickfång. Belysning med tre lampor  
kan monteras på den. Art.nr. 30361.

Mini dräneringspump

Pumpen med många användningsområde. 
Vattna direkt från regntunnan, töm ur ett 
Pondlinkfilter eller barnens pool osv.  
Art.nr. 90734.

Superflow  
Techno Pro 50000,

Minsta & största pumpen i sorti-
mentet, Mikropump 150 och nya 
Superflow Techno Pro 50000. 
Pump med kontrollbox och rotstfri 
filterkorg. Kraftig pump till filter 
och vattenfall. Art.nr. 30339.

Inomhusfontän

Dekorativ, lättskött och enkel att placera i  
hemmet. Art.nr. 60634.

Kompletta dekorset.

Två nya modeller dekorset för enkel installation utomhus.

Art.nr. 60626 Dekorset PT Fontän tresteg. Art.nr. 60627 Dekorset PT Kula.

Vattenfallskruka

Spännande vacker kruka med vattenfall. Kan 
användas fristående eller i början av vattenfall. 
Hål och tätning för slang är förberett. 
Lämplig pump 30208 AQ2000.  
Art. nr. 60665.
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Räkna ut rätt storlek på dammduken

I vår ”Dammguiden” app på www.pondteam.com 
finns menyvalet ”Dammduk”. Här kan du lätt 
räkna ut hur mycket dammduk som behövs och  
vilken volym det blir.

Tips inför dammbygget
R Ä T T  G R U N D A R B E T E  G Ö R  D E T  E N K L A R E

din damm finns helt enkelt inte! Gummimattan är det mest miljövänliga 
alternativet och rekom menderas av miljöorganisationer. Så var noga med 
att du köper Pondgard gummimatta och inte takduk eller geomembran 
som kan innehålla olika gifter. 

GreenSeal gummimatta kan levereras som standard upp till 15 meters 
bredd. Vi rekommenderar starkt att ni använder vår gummimatta vid  
dammbyggen över 20 m2. Du får då en duk som kommer hålla i minst 50 
år. Att byta en pump är lätt, men en dammduk av dålig kvalitet gör att hela 
dammen måste rivas upp och byggas om på nytt.

Lätt att beställa

Även om din återförsäljare inte har det mått av gummimatta som du önskar, 
är det lätt att beställa genom Pondteams beställningsservice. Be din åter-
försäljare beställa det mått du vill ha så kapar vi från närmaste storlek på 
rulle. Du kan enkelt själv räkna ut den mest ekonomiska storleken på vår 
hemsida www.pondteam.com under menyn ”Dammduk” och i vår app 
”Damm-guiden”.

Limning & reparation av PVC-duk

Att limma en PVC-duk av god kvalitet är enkelt. Starta med att rengöra 
dammduken med oljefri aceton och stryk på ett tunt lager lim på båda 
fog arna. Vänta några mi nuter och pressa sedan samman dem. Låt limmet 
härda i cirka 24 timmar. Limma aldrig i temperaturer under 10°. Limmet 
kan bara användas på PVC-duk. Du måste därför, innan du limmar, för-
vissa dig om att det inte är den billigare och styvare PE-duken som inte kan 
limmas.

Limma GreenSeal gummimatta

Gummimattan kan enkelt limmas med hjälp av en primer och dubbelhäf-
tande tejp. Fogen blir faktiskt starkare än själva gummimattan. Du kan fylla 
dammen med vatten direkt efter limningen. Vill du göra en genomföring 
för bottenavlopp, slang eller elkablar är det enkelt med hjälp av våra fär-

A. Skyddsmatta Skyddar mot skador av sten och rötter underifrån.

B.  Dammduk Duk av PVC 0,5 mm eller gummimatta 0,8 respektive 1 mm.

C. Kantmatta En matta av nylon eller kokos. Säkrar växterna på kanten.

D. Stenbelagd dammduk Duk med småsten fastlimmat. Enkel och snygg till bäckar eller kanter.

Börja alltid med en skyddsmatta

När du väl grävt ut formen till din damm börjar du med att lägga ut en 
skyddsmatta som skyddar dammduken mot mekaniska skador underifrån. 
Vassa stenar, rötter m.m. kan annars skada duken då det alltid sker små 
rörelser i marken. Du tar naturligtvis bort det du kan se, men trots det kan 
jordens rörelser pressa upp vassa föremål. Pondteams skyddsmatta är gjord 
av en mycket dragfast fibertex som ger din dammduk ett perfekt skydd 
underifrån. Med en skyddsmatta slipper du göra en tjock sandbädd. Ska du 
lägga stora stenar i dammen är det också bra att lägga  skyddsmatta mellan 
dammduken och stenen.

Den bästa dammduken

När du väljer dammduk ska du vara noga med att det är en duk av god 
kvalitet så att du slipper råka ut för obehagliga överraskningar. Det är 
mycket viktigt att duken är UV-stabiliserad så att inte solljuset gör den skör 
med tiden. Duken får inte vara tillverkad av återanvänt material som kan 
innehålla tungmetaller av exempelvis bly, kadmium eller koppar.

Vår långa erfarenhet garanterar att du får en dammduk av absolut hög-
sta kvalitet.

Dammduk i olika material

Dammdukar finns i olika material. Den billig aste dammduken tillverkas 
av PVC och är 0,5 mm tjock. Pondteams duk av PVC är tillverkad med stor 
noggrannhet när det gäller skarvar och dragfasthet. Den fungerar utmärkt 
till de flesta trädgårdsdammar. Vi lämnar 10 års garanti mot UV-resistens 
och skador i limfogen

Gummimatta

För dig som helt enkelt vill ha det bästa är vår EPDM gummimatta det 
självklara valet. Den är tillverkad i gummi med en tjocklek av 0,8 respek-
tive 1 mm, är okänslig för kyla ner till -45°, har en stor flexi bilitet (300 %) 
och är mycket motståndskraftig mot mekaniskt slitage. Bättre underlag för 
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diga genomföringar. Green Seal gummimatta kan också limmas mot 
betong, trä, glas eller metall med vårt speciallim. Är det större limningsar-
beten som ska utföras hänvisar vi gärna till en lämplig anläggare.

Ecolat förenklar kanten

Ecolat kantband gör det enkelt att få en stabil kant runt dammen samtidigt 
som du får perfekt djup av grundvattenzonen. Kantbandet som är 14 eller 
19 cm högt ger stadga till kanten och du får en stabil kant att förankra 
folien runt.

Kantmattan snyggar upp

Blanka fula kanter, då det inte finns några växter som döljer och du ser 
dammduken, är inte snyggt. Det är ett vanligt problem i både nya och gamla 
dammar men lösningen heter kantmatta. Kantmattan finns i nylon eller 
kokosfibrer i en meters bredd. 
 Kokosmattan ger en snabb etablering av växter eftersom den säkrar en 
jämn fuktighet till växternas rötter, men håller bara ett par år. Efter den 
tiden har växterna etablerat sig och håller själva jorden på plats.
 Nylonkantmattan är en finmaskig ”lockig” matta, ca 1 cm tjock, som 
har flera fördelar. Den levereras på rulle i en meters bredd. Du fäster den 
med hakar i jorden utanför dammen och mattan följer sedan kanten ner i 
dammen. Därefter lägger du grus, sten eller planteringsjord direkt på mat-
tan och planterar. Den tjocka mattan håller kvar planterings  substratet och 
efter ett par veckor har växterna dolt kanten. Den här kantmattan bör inte 
användas om lutningen på kanten är större än 45 grader.  Du kan då istället 
använda en stenbelagd matta (se ill. sid 6). 

Stenbelagd dammduk

Denna duk har ett skikt av sten fastlimmat på ovansidan. Stenen sitter 
ordentligt fast och är mycket snygg. Den stenbelagda dammduken läggs 
bara över den vanliga dammduken och fortsätter sedan ner i vattnet. Den 
är lämplig när du gör bäckar eller vid svåra branta kanter. Duken finns i 
flera bredder: 40, 60, 100 och 120 cm. Få en snygg  helhet med Ecolat kantband.

D E T  Ä R  E N K E L T  A T T  F Å  D A M M E N  P Å  P L A T S

Dammbygget är igång. Lägg skyddsmatta och dammduk på plats. Fyll i vatten.

Det roliga börjar. Plantera och installera 
filter m.m.

Njut lång tid framöver …
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Så här vacker kan rotzonsfiltret bli i din 
badbara damm. På www.pondteam.com 
hittar du byggbeskrivningen.

Om du vill bygga en badbar damm måste du tänka på de speciella krav som 
det ställer. I en baddamm sker reningen biologiskt med hjälp av ett rotzons-
filter och ett biologiskt filter. Alla elekt riska installationer måste placeras 
minst två meter utanför dammen.

Gör dammen tillräckligt djup

Gräv baddammen minst 120 cm djup, gärna djupare, så att den går att simma 
i. En djupare damm ger dessutom bättre biologisk stabilitet. 
För att tåla belastningen när du badar är en gummiduk i EPDM en självklarhet. 
Lägg först i skyddsmatta och gummimatta. Ovanpå gummimattan lägger 
du också ett lager skyddsmatta. Du kan sedan lägga ett lager rundad sten 
som bottenbeläggning. Växter planteras i reningsdammen, men du kan 
även ha lite mer kraftigväxande sorter i korgar – gör då en speciell avsats 
ca 30 cm djup för växterna. När det gäller fisk kan du ha ett mindre antal 
små guldfiskar och guldid, men undvik stora fiskar som koi eftersom belast-
ningen på filtersystemet då blir för hög.

Mekanisk och biologisk rening

I en baddamm är det självklart att vattnet hålls fräscht och klart så det 
inbjuder till ett dopp. Det är därför viktigt med material av yppersta kvalitet. 
Från ett bottenavlopp går ett 110 mm avloppsrör till en pumpgrop där du 

placerar en cirkulationspump. En bra pump är någon av de energisnåla 
Superflow Techno. Vattnet pumpas sedan vidare till själva filtret för rening. 
Till filtreringen rekommenderar vi Bioclear XL 40000 / Bioclear XL 80000 
eller ett av våra Pondlink Wifi filter. I samtliga av dessa modeller är en UV-C 
enhet inbyggd, för att motverka svävalger.
 Det finns flera metoder för att sköta den biologiska reningen. En särskild 
reningsdamm (rontzonsfilter) (ca 1 meter djup) fylls med en porös sten 
som lavakross eller dylikt, tills du har ett vattendjup på endast ca 10-20 cm. 
Med hjälp av ett perforerat rör i botten pressas vattnet igenom stenbädden 
och ut i dammen. I stenen planterar du starkväxande växter som tar upp 
näringen. Rotzonsfiltret kan också kombineras med avsatser i dammen som 
fylls med sten och som vattnet rinner igenom. 

Skötsel

En baddamm kräver inte annorlunda skötsel än en vanlig damm, men ett 
par delvattenbyten per säsong kan vara lämpligt. Det sker naturligt när du 
backs polar filtret. Var också noga med att ta bort löv och annat skräp som 
sjunker till botten. 
 Då baddammen har en biologisk rening kan inte lika många männ-
iskor bada som i en swimmingpool som desinficeras med klor. 

Bygg en egen badbar damm

Tänk vad härligt med en damm i trädgården som det också går att 
bada i!

I en badbar damm är det viktigt att den bio-
logiska filterytan blir så stor som möjligt. En 
avsats med sten längs kanten får fungera 
som filter längs sidorna.

KOMBINERA TVÅ VÄRLDAR MED EN DAMM SOM DET OCKSÅ GÅR ATT BADA I

Bra cirkulation i reningsdelen med 
luftpump eller Superflow Techno LV.

Reningsdel 
av 10-20 mm 
lavakross 
eller sjösten.

Växter för 
biologisk 
rening.

Här badas det.

Superflow Techno LV passar utmärkt till baddammar, då de är 
lågvoltspumpar.
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Att bygga en spegeldamm är enkelt.
1. Gräv ur för dammen och använd Ecolat  
 kantband till kanterna. Bandet förankras  
 enkelt med kantfästena.

2. Lägg fiberduk på botten och sedan en  
 gummiduk.    
 Gummiduken läggs över kantbandet så  
 det ligger stadigt.

3. Cirkulation är alltid viktigt och när du  
 anlägger dammen gör du en lite djupare  
 del där pumpen placeras. CombiClear  
 kan användas till mindre spegeldammar.

4. Vill du ha pumpen utanför har vi 
 genomföringar för både slangar och  
 elkablar.

5. Ledspotar ger ett vackert sken även när  
 det är mörkt.

Det här behöver du

Spegeldammar
L Ä T T S K Ö T T  O C H  T R E N D R I K T I G T

En populär trend när det gäller vatten i trädgården är ”spegelbassänger”. Det viktiga är en synlig vattenyta där omgivningen speglar sig. Spegeldammar 
passar både inbyggda i terasser, eller ute i trädgården. Det är enkelt att bygga, säkert och lättskött.
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E N K L A S T E  S Ä T T E T  A T T  F Å  E N  D A M M

Formpressade dammar

Art. nr. Produkt Mått 

20400 Start Pond 150 L 119x79x42 cm 

20401 Start Pond 250 L 133x105x46 cm 

20402 Start Pond 500 L 178x140x50 cm 

20403 Start Pond 750 L 202x160x55 cm 

20405 Start Pond 1000 L 215x170x65 cm 

20406 Start Pond 1500 L 230x200x70 cm

Formpressade dammar har många fördelar. Du ser direkt den färdiga formen och de är lätta att installera – allt 
blir klart på en eftermiddag! De är särskilt lämpliga till mindre trädgårdar eller platser där det bara finns plats för 
en liten damm. De smälter enkelt in i omgivningen och är tillverkade av ett neutralt och stabilt material. Dammarna 
är både miljövänliga och UV-beständiga. Samtliga formpressade dammar har 10 års garanti gällande kyla, hållfast-
het och stabilitet.

Formpressade dammar

Start pond
150-1500 liter.

Start!

Märk ut dammens form med träkilar. Gräv hålet ca 10 cm större. Stenar, rötter och andra föremål tas 
bort och botten av hålet fylls med ca 10 cm stabilt grus. Du kan naturligtvis också använda vår skydds-
matta.

Lägg dammen på plats

Lägg ner dammen i hålet och väg in med ett 
vattenpass på en bräda. Fyll därefter dammen 
med ca 10 cm vatten.

Fyll på runt om

Fyll på med den överskjutande jorden runt dammen, 
eller ännu bättre: använd sand. Undvik att jord 
kommer ner i dammen då den lätt orsakar alger 
och grumlighet. Lägg istället fyllnadsmaterialet i 
en vall utanför och putta ner det i hålet. Vattna 
på sanden så att den formar sig efter dammen 
och fyll dammen växelvis, den kommer annars 
att flyta upp. Den jord du får över kan du använda 
till att göra ett vattenfall.

Dags för bottenmaterialet

Som bottenmaterial i dammen använder du 
någon vacker rundad sten, ca 10-25 mm i storlek.

Rätt tillbehör är viktigt!

En pump behövs i alla dammar. Pumpen placeras 
nere i dammen och cirkulerar vattnet. Du kan 
använda den till en fontän eller ett litet vatten-
fall. Pumpen skall gå dygnet runt. Vill du vara 
säker på att få klart vatten finns pumpar med 
inbyggt UV-C ljus som motverkar grönt vatten. 
Har du fisk i dammen är ett filterpaket ett bra val. 
Du får både pump och ett nergrävbart filter med 
UV-C ljus och filtermaterial. Den enkla backspol-
ning gör att filtret inte behöver öppnas för ren-
göring.

Djuren trivs i och runt dammen
I en naturligt anlagd damm trivs många djur, t.ex. sländor, grodor, ödlor och fiskar. Fåglar kommer 
för att dricka. För att dammen helt ska komma till sin rätt måste materialet den är tillverkad av se 
naturligt ut och vara en del av naturen. Genom våra färdiga dammar tillgodoses alla de här kraven.
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P O R L A N D E  V A T T E N  I  D I N  T R Ä D G Å R D

Porlande vatten ger ett rofyllt intryck och förbättrar dessutom vattenkvaliten 
i en damm. Med Pondteams färdiga bäckar och vattenfall ges flera olika 
möjligheter att på ett enkelt sätt skapa detta porlande. De bäckar och vatten-
fall som är tillverkade i svart plast kan täckas med lite stenar för att på ett 
naturligt sätt smälta in i trädgårdsmiljön. 

Vill man däremot ha något som sticker ut är bäckarna och vattenfallen i 
rostfri metall ett bra val. Med bäckfåran Wolga kan man t.ex. välja att bygga 
in bäcken i ett trädäck på terrassen. Möjligheterna är många och med 
kompletterande belysning blir det vackert att njuta av när mörkret faller.

Vattenfall Vänster.

Vattenfall Höger. Vattenfall Mini.

Vattenfall Topp.

Vattenfall Maxi.

Bäckar och vattenfall

Art. nr. Produkt Mått

20604 Bäckfåra 175x80 cm

20623 Rostfri Ränna Wolga Start 103x30x4 cm

20624 Rostfri Ränna Wolga Rak 103x30x4 cm

20625 Rostfri Ränna Wolga Hörn 103x103x4 cm

20600 Vattenfall Mini 65x50 cm

20603 Vattenfall Topp   80x60x11 cm

20601 Vattenfall Medium Höger  85x66 cm

20602 Vattenfall Medium Vänster 85x66 cm

20606 Vattenfall Maxi 133x85 cm

20610 Vattenfall Niagara med LED 30 cm brett

20612 Vattenfall Niagara med LED 60 cm brett

20614 Vattenfall Niagara med LED 90 cm brett

20615 Vattenfall Cobra med LED 31 cm brett

20628 Vattenfall Brisbane rostfritt 30 cm brett

20629 Vattenfall Brisbane rostfritt 60 cm brett

Rostfria vattenfallet Niagara 
med LED-belysning finns 
i tre bredder: 30, 60 och 90 cm.

Bäckar och vattenfall

Brisbane rostfritt vattenfall med modern 
design, ger ett vackert vattenfall.

Att leda upp dammvattnet via trädäcket, blir 
enkelt med Wolga rännorna.

Cobra rostfritt vattenfall med 20 st blå LED-dio-
der, passar både dammen och swimingpoolen.

Niagara vattenfall med LED ger ett modernt 
utseende.

Kombination av ränna ”Wolga”.
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Damm- & gummiduk

MIL JÖVÄNLIG EPDM GUMMIDUK MED 30  ÅRS  GARANTI  MOT UV-STRÅLNING

Gummiduk är det bästa och enklaste materialet att arbeta med. Den är följsam och påverkas varken av värme eller kyla. Du kan göra genomföringar i 
duken utan problem. Pondteam har också ett komplett sortiment tillbehör som gör att du enkelt kan limma, svetsa och t.o.m. limma mot berg, betong, 
glas eller något annat material.

P V C  D A M M D U K  M E D  1 0  Å R S  G A R A N T I

Under de senaste åren har det dykt upp många nya dammduksmärken på marknaden och det kan vara svårt att avgöra kvaliteten. Ett enkelt test du kan 
göra själv är att trycka hårt med exempelvis den trubbiga delen av en penna mot duken. Är det en duk av hög kvalitet ska den snabbt återgå till normal 
form och det får inte ske någon missfärgning. Duken får inte vara tillverkad av återanvänt material eftersom du då inte kan vara säker på innehållet. 
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Smart 
miljöval

Även om din återförsäljare inte har just det 
mått du önskar går det lätt och snabbt att 
ordna fram genom Pondteams 
beställnings service. Be din återförsäljare 
beställa det mått du vill ha så kapar vi från 
närmaste storlek på rulle. Leverans sker nor-
malt inom en vecka. Du räknar lätt ut vilka 
mått du behöver via appen ”Dammguiden” 
som du hittar på www.pondteam.com

Information och tillbehör
Information om PVC-duken

Vår PVC-duk är tillverkad utan åter använt material och levereras med  
10 års garanti (UV-strålning, svetsningar samt frostskador).

Tjocklek:  0,5 mm 

Garanti:  10 år 

UV:  Stabiliserad 

Färg:  Svart 

Material:  PVC

Giftighet: Garanterat ofarlig för fisk och annat djurliv.

PVC-duk

Art. nr. Produkt Mått 

20100 Dammduk PVC  2x50 m 

20101 Dammduk PVC 4x25 m  

20102 Dammduk PVC 6x25 m 

20103 Dammduk PVC 8x25 m 

20110 Start färdigpackad dammduk 3x2 m 

20111 Start färdigpackad dammduk 3x4 m 

20112  Start färdigpackad dammduk  4x4 m 

20113 Start färdigpackad dammduk 5x4 m 

20114 Start färdigpackad dammduk 6x7 m 

20115 Start färdigpackad dammduk 6x8 m

Art. nr. Produkt Produktinformation

20306 Lim Cepex 125 ml Limning av hårda PVC kopplingar 

20310 Tech 7 Lim, svart 310 ml Limma gummi, pvc mot alla underlag 

20315 Tejp skarvning PVC, EPDM 3 meter För skarvning utan primer 

20316 Tejp skarvning PVC, EPDM 6 meter För skarvning utan primer  

20340 Quick Seam 3”, 30,5 m  Tejp för skarvning mot gummi  

20321 Quick prime 0,20 l Primer vid skarvning med tejp mot gummi 

20322 Quick prime 0,85 l Primer vid skarvning med tejp mot gummi 

20325 Bonding adhesive 0,20 l Limma gummi mot alla underlag 

20326 Bonding adhesive 0,85 l Limma gummi mot alla underlag 

20330 Splice adhesive 0,20 l Limma gummi mot gummi 

20331 Splice adhesive 0,85 l Limma gummi mot gummi 

20335 Splice wash 0,20 l  Tvätta gummi 

20336 Splice wash 0,85 l Tvätta gummi

20300 Lim 125 ml PVC Limma PVC mot PVC 

20302 Lim 500 ml PVC Limma PVC mot PVC 

20303 Lim 1 liter PVC Limma PVC mot PVC 

20304 Reperationset för PVC-duk Innehåller duk och lim

Art. nr. Produkt Tjocklek Bredd 

20220 Green seal EPDM folie 0,8 mm 1,7 m 

20221 Green seal EPDM folie 0,8 mm 3,36 m 

20222 Green seal EPDM folie 0,8 mm 5,02 m 

20223 Green seal EPDM folie 0,8 mm 6,68 m 

20224 Green seal EPDM folie 0,8 mm 8,34 m 

20230 Green seal EPDM folie 1 mm 1,7 m 

20231 Green seal EPDM folie 1 mm 3,36 m 

20232 Green seal EPDM folie 1 mm 5,02 m 

20233 Green seal EPDM folie 1 mm 6,68 m 

20234 Green seal EPDM folie 1 mm 8,34 m 

20235 Green seal EPDM folie 1 mm 10,00 m 

20236 Green seal EPDM folie 1 mm 11,66 m 

20237 Green seal EPDM folie 1 mm 13,32 m 

20238 Green seal EPDM folie 1 mm 14,98 m

Tjocklek:  0,8 / 1 mm  

Garanti:  30 år   

UV: Stabiliserad, påverkas ej   

Färg:  Svart   

Material:  EPDM gummi 0,8 / 1 mm 

Töjbarhet: 300 % 

Miljö: Rek. av miljöorganisationer, ISO 14001 

Giftighet: Garanterat ofarlig för fisk och annat djurliv.

Lätt att beställa

Gummiduk i 3D
Nu kan du få färdiglimmad gummiduk i 3D. Du kanske behöver en duk 
som behöver limmas till en behållare eller tank. Du kan då beställa 
duken färdiglimmad.

Information om EPDM gummiduken

Gummiduk

Tillbehör
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Mätt ut en cirkel i önskad storlekd och 
gräv ut.

Färdigt resultat, snyggt och praktiskt.Snygg och praktisk avskärmning mellan 
gräs och singel.

Kantband Ecolat
ÄNTLIGEN ETT KANTBAND SOM INTE BARA ÄR SNYGGT UTAN OCKSÅ PRAKTISKT

Ecolat kantband kan användas till så mycket mer än dammkanter. Dess naturliga färg och skrovliga yta, ger ett naturligt intryck. Förrutom att vara 
dekorativt, är det även praktiskt. Det är flexibelt och kan på så sätt användas för att skapa olika former av avgränsningar mellan olika ytor. Möjligheterna 
är många och det är bara att låta fantasin flöda. Kantbandet kan användas till t.ex. att skilja gräsmattan från en gång, eller skapa ordning i trädgårds-
landet. Eller varför inte bara till att göra en konstfull miljö med olika material som kantbandet håller åtskilda. De tillhörande kantfästen skapar stabili-
tet och är enkla att skruva fast i kantbandet.
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Kantband Ecolat
F Ö R  D A M M B Y G G E

Ecolat är det perfekta hjälpmedlet för att göra stabila kanter vid 
dammbygget. Det flexibla kantbandet som är lätt att böja och forma 
gör att du får snygga kanter som nästan blir osynliga. Vi rekom-
menderar att du använder det bredare bandet på 19 cm vid anlägg-
ning av dammkanter. Du får då ett idealiskt djup på grundvatten- 
zonen där växter kommer stortrivas och det blir enkelt att få en bra 
vattenmiljö.

Stensättning över kantbandet, blir ett snyggt avslut.

Kantbandet rullas på plats. Kantbandet måttas in, bit för bit. Ecolat förankras med kantfästen (tillbehör).

Gummimattan läggs på plats. Med vatten hamnar gummimattan rätt. Gummimattan viks över kantbandet.

Baksidan döljs lätt 
och ingen risk för 
läckage genom 
kappilärkrafter.

Med Ecolat är det 
ingen risk att du 
inte får kanten i 
”våg”.
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Kantmattor och kantband
G Ö R  D A M M E N  S Ä K E R  O C H  F I N

Skyddsmatta

Skyddsmattan i polyester, skyddar genom sin dragfasthet dammduken mot skador från underlaget. 
Det är naturligtvis viktigt att ta bort vassa stenar, rötter och dylikt, men skyddsmattan ger en extra 
säkerhet för en billig peng.

Kantmatta

Övergången mellan damm och trädgård är ofta en kritisk punkt, där dålig planläggning snabbt 
avslöjas. Det finns inget fulare än när duken tydligt syns. Kantmattan hjälper dig att skapa en 
naturlig övergång. Den hjälper också till att skydda dammduken mot UV-strålning och meka-
niska skador från djur och människor som går på den. Grus, sten eller jord kan läggas direkt på 
mattan och därefter kan växterna planteras. Mattan kan användas för övergångar med upp till 
ca 45 graders lutning.

Stenbelagd dammduk
Denna duk kan användas för att dölja kanter, men är framförallt perfekt när du anlägger bäckar 
och vattenfall. Den stenbelagda dammduken är genom en särskild tillverkningsmetod belagd 
med riktig sten som gör den mycket naturtrogen. Duken finns i fyra olika bredder.

Art. nr. Produkt Mått

20130 Skyddsmatta, svart 2x50 m

20120 Stenbelagd dammduk 0,4x25 m

20121 Stenbelagd dammduk 0,6x20 m

20122 Stenbelagd dammduk 1x12 m

20123 Stenbelagd dammduk 1,2x12 m

20125 Kantmatta i nylon 1x30 m

20126 Erosionsmatta i kokos 1x50 m

20352 Kantband Ecolat 14 cm 14 cm x 7 mm x 25 m

20355 Kantband Ecolat 19 cm 19 cm x 7 mm x 25 m

20356 Kantband Ecolat 14 cm 14 cm x 1 cm x 2 m

20357 Kantband Ecolat 19 cm 19 cm x 1 cm x 2 m

20353 Kantfäste Ecolat, 10-pack  höjd 38 cm

20354 Kantfäste Ecolat, 10-pack höjd 58 cm

Stenbelagd dammduk. Erosionsmatta i kokos.

Skyddsmatta i polyester.

Kantmatta i nylon.

Ecolat kantband.
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Njut  av  ditt  vatten
GÖR DAMMEN TILL TRÄDGÅRDENS CENTRUM
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Till terrass, trädgård 
och inomhusmiljö.

V A T T E N  I  D E T  L I L L A  F O R M A T E T
Porlande och avslappnade ljud. En vattensten är enkel att placera och behö-
ver praktiskt taget ingen skötsel. Den ger ändå en känsla av levande och 
rörligt vatten En springbrunn består av en behållare som grävs ner eller 
ställs direkt på underlaget och döljs. Ovanpå behållaren läggs ett lock av 
glasfiber eller metall som är perforerat så vattnet lätt rinner tillbaka ner i 
behållaren. På locket ställs en sten med borrat hål, en figur eller något annat 
som vattnet rinner genom eller över. Pumpen placeras nere i vattenbehållaren. 
 Pondteam har flera olika pumpmodeller speciellt anpassade för vatten-
stenar. Allting med följer, såsom slang, packningar och kopplingar. Ett sätt 
att göra stenen eller attraktionen ännu snyggare – även när det är mörkt 
– är att komp lettera med en belysning. Vår vattenstensring med 6 LED-dioder 
drar bara 1 W och placeras längst upp i stenen. Vattnet går genom ringen 
och belyses.    

Vatten passar också utmärkt på små ytor som balkonger, terrasser eller 
mindre uteplatser. Vill du ha vackra näckrosor och vattenväxter är det enkelt 
att ordna. Fyll ett tätt kärl, t.ex. ett ekfat eller en balja. Sätt i en näckros av 
mindre sort, plantera några sumpväxter och lägg slutligen i några flytväx-
ter. Växterna kommer att skugga ytan och ta upp överflödig näring så du 
slipper problem med alger. Du får ett litet vattenarrange mang som nästan 
sköter sig självt. Vill du ha en liten fontän är den Combi-Clear 1000 perfekt 
eftersom den också har inbyggt filter och UV-ljus. Lättare kan det inte bli. 
På www.pondteam.com finns en bildserie som visar precis hur du planterar 
i en tunna.
Pondteam har även kompletta färdiga set, där det i princip bara är att fylla 
på vatten och sedan sätta i kontakten och njuta av det porlande vattnet. 
Detta är ett enkelt sätt att skapa en ny medelpunkt på tex. terrassen eller i 
trädgården.

Koppla ihop kabel från 
pump och lampa med 
transformatorns kabel.

S E R I E N  ” P T ”
Vi har valt att utöka sortimentet med kompletta dekorset med serien som vi kallar ”PT”. Det innehåller dekorationer från det lilla formatet som lämpar 
sig för inomhusmiljön, där du vill skapa en rofylld plats med lite porlande vatten, till det större formatet för trädgården. Alla dekorseten levereras kom-
pletta med dekoration, vattenbehållare, pump och belysning. På så sätt är din arbetsinsats minimal, för att skapa ett nytt blickfång i din omgivning. Tack 
vare att alla seten har belysning, skapas en stämningsfull miljö även efter mörkret har lagt sig.

Dekorkanten Wicker t. 150 liters (art.nr 60541) 
döljer JP-containern så att den passar in på den 
moderna terrassen. Här ser du set London 
(art.nr. 60531).

Dekorset ”Hög Kruka” är ett vackert blickfång 
med ett rofyllt porlande. (Art.nr. 60622).

Dekorset ”Trestegsfontän” som ger ett pampigt 
intryck. (Art.nr. 60626).

Fyll i vatten via ihå-
ligheten på krukornas 
baksida.

Anslut slangen som 
sitter monterad i 
dekorationen till 
medföljande pump.

Placera pumpen i 
ihåligheten på baksidan 
av krukorna.

En vattenkanna är 
allt som behövs för att 
slutföra installationen.

Dekorset PT Rinnande 
krukor ger ett harmo-
niskt porlande. 
(Art.nr. 60625)

Snabb och enkel installation.

Nyhet!
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S K A P A R  R O F Y L D H E T  I N O M H U S

De små inomhusfontänerna levereras kompletta så det enda som behöver göras är att välja en placering, fylla på vatten och ansluta kontakten i eluttaget. 
De bidrar till att skapa en stämningsfull och rofylld plats där ni väljer att placera den. Inomhus bidrar installationen även till en bättre luftfuktighet, med 
sitt porlande vatten. Ute på balkongen skapar den en härlig stämning, även efter mörkret har fallit, då det vackra ljuset lyser upp själva installationen. 
Tack vare sitt smidiga format kräver inomhusfontänerna lite underhåll. 

Inomhusfontäner

60632 Inomhusfontän PT med skål
60631 Inomhusfontän 
PT Buddha med skål

60630 Inomhusfontän 
PT Buddha  

60633 Inomhusfontän 
PT med rundning

Art.nr. Produkt Mått LxBxH cm Pump 12 Volt Belysning LED 12 V 

60630 Inomhusfontän PT Buddha 21x18,3x27 180 l/tim Ja 

60631 Inomhusfontän PT Buddha m skål 22x22x24,5 180 l/tim Ja 

60632 Inomhusfontän PT med skål 21x18,3x26,5 180 l/tim Ja 

60633 Inomhusfontän PT med rundning 21x18,3x27 180 l/tim Ja

60634 Inomhusfontän PT Elefant m skål 23x23x28,5 180 l/tim Ja

60634 Inomhusfontän 
PT Elefant med skål

Nyhet!
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B L I C K F Å N G  I  T R Ä D G Å R D  E L L E R  P Å  U T E P L A T S

Oavsett storlek på trädgård, kan någon av Pondteams dekorset passa bra för att skapa ett blickfång eller bygga upp en rofylld miljö runt. De passar lika 
bra på stenläggningen vid entrén som i en plantering i trädgården. Det är bara fantasin som sätter gränserna. De olika modellerna skiljer sig åt både i 
storlek och utseende, för att vi ska kunna erbjuda ett varierat utbud. Dekorseten levereras kompletta med dekorationen, integrerad vattenbehållare, pump och 
belysning. Detta gör den enkel att installera och den är även lättskött under tiden den är i drift. 

Dekorset

Art.nr. Produkt Mått LxBxH cm Pump 12 Volt Belysning LED 12 V 

60620 Dekorset PT Natursten 40x38x38 400 l/tim Ja 

60621 Dekorset PT Lågt fat 46x46x21,5 250 l/tim Ja 

60622 Dekorset PT Hög Kruka 34,5x34,5x61 400 l/tim Ja 

60624 Dekorset PT Amfora 42x42x35 250 l/tim Ja 

60625 Dekorset PT Rinnande krukor 39,5x32x41 250 l/tim Ja

60626 Dekorset PT Fontän tresteg 58x58x92 400 l/tim Nej

60627 Dekorset PT Kula 38,5x31x72,5 400 l/tim Ja

60624 Dekorset PT Amfora.

60620 Dekorset PT Natursten.60621 Dekorset PT Lågt fat. 60625 Dekorset PT
Rinnande krukor.

60622 Dekorset PT  Hög Kruka.

60627 Dekorset PT Kula60626 Dekorset PT Fontän tresteg

Nyheter!
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Minidammar
P A S S A R  P Å  B A L K O N G E R  O C H  T E R R A S S E R

Vackra minidammar som också kan användas till vanliga växter. Lätta – men kraftig kvalitet med 30% stenmjöl inblandat i plasten. 
Tål solljus utan att ändra färg.

En liten vattenmiljö skapar stämning i trädgården.

Art.nr. Produkt Mått LxBxH cm Rek. pump   

60660 Minidamm, mörkgrå rund Ø50x25 cm. 350 l/t

60661 Minidamm, mörkgrå rund Ø75x35 cm. 700 l/t

60662 Minidamm, mörkgrå kvadratisk 50x50x20 cm. 350 l/t

60663 Minidamm, mörkgrå kvadratisk 75x75x35 cm. 700 l/t

60665 Vattenfallsskål, mörkgrå Ø59,4 x25 cm 2000 l/t

Kan användas med en liten fontän eller som vacker plantering.

Nyhet

Vattenfallskruka

Kan användas fristående eller som start på ett vattenfall.  
Inloppet kan enkelt monteras i den förberedda nippeln.  
Passande pump: Artnr 30208 AQ 2000

60660 Minidamm, Ø50x25 cm.  60661 Minidamm, Ø75x35 cm. 60662 Minidamm, 50x50x20 cm.  60663 Minidamm, 75x75x35 cm.
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60530 Dekorset Orange.

60546 Dekorset Nova Scotia 3-set vattenfall.

Dekorset
I N S T A L L E R A T  F R I S T Å E N D E  E L L E R  V I D  E N  D A M M

De kompletta dekorseten är ett enkelt sätt att föra in det lilla extra i trädgården eller på uteplatsen. 
Flera modeller har medföljande belysning, vilket gör att de kan njutas av även när mörkret fallit.

60535 Dekorsæt Vicenza

60534 Dekorset Sonora

Art.nr. Produkt Mått LxBxH cm Pump 230 V Belysning LED 12 V

60530 Dekorset Orange 31x26x21 900 l/tim Nej

60531 Dekorset London (3 klot) 88x33 1600 l/tim Ja

60534 Dekorset Sonora (Kvadratisk) 55x55x33 900 l/tim Ja

60535 Dekorset Vicenza (Vattenfall) 35x15x50 3900 l/tim Ja

60546 Dekorset Nova Scotia 3-set vattenfall Fat  Ø 35/45/55  1600 l/tim Nej 

60562 Dekorset Las Palmas (glasklot m. bubblor) 68x50 2300 l/tim Ja

60581 Dekorset Bambu Höjd 60 Rek. pump, AQ 700 Nej

    OBS! Ingår ej.

60535
Dekorset Vicenza. 60531 Dekorset London.
60562 
Dekorsæt Las Palmas60531 Dekorsæt London

60581 Dekorset Bambu

OBS! I dekorset Bambu ingår inte 
vattenbehållare, pump eller belysning!
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1 2 3

Alla våra galler och behållare är anpassade till varandra. Glasfiberlockens 
kanter gör att det inte kan rinna vatten utanför. Locken håller för stenar 
upp till hela 200 kg. Extra stöd finns också om du vill använda ännu 
tyngre stenar. Samtliga lock och galler har ett uttag så du kan komma åt 
pumpen utan att ta bort stenen, vilket är bekvämt när du tar in pumpen för 
vinterförvaring.

Ingenstans passar vattenattraktioner bättre än på terrasser. Kärlet sätts  
direkt på underlaget, men det är viktigt att dölja behållaren. Vi föreslår 
därför ”Wicker” dekorkant. Du placerar bara JP 90 eller 150 liter i Wicker 
och har ett snyggt arrangemang, se sidan 24.

S K A P A R  E N  V A C K E R  V A T T E N K R E A T I O N  P Å  L I T E N  Y T A

Vattenstensbehållare och galler

V A T T E N S T E N S B E H Å L L A R E  O C H  G A L L E R

Art.nr Produkt Liter Dimension, cm Passar med

20708 JP-container, rektangulär 40 lxbxh 46,5x40,5x32,5 Art.nr 20725

20709 JP-container, rektangulär 90 lxbxh 80x48,5x29,5 Art.nr 20726

20702 JP-container, rund 66 Ø x h 58,5 x 34 Art.nr 20713

20701 JP-container, rund 90 Ø x h 68 x 35 Art.nr 20710,   

     20720

20704 JP-container, rund 150 Ø x h 88 x 32 Art.nr 20712,   

     20721

20705 JP-container, rund 275 Ø x h 110 x 35 Art.nr 20722

20707 JP-container, rund 1000 Ø x h 90 x 140 Art.nr 20723

20713 Glasfiberlock  Ø 60 Art.nr 20702

20710 Glasfiberlock  Ø 68 Art.nr 20701

20712 Glasfiberlock  Ø 90 Art.nr 20704

20725 Stålgaller  l x b 40 x 40 Art.nr 20708

20726 Stålgaller  l x b 71,5 x 41,5 Art.nr 20709

20720 Stålgaller  Ø 61 Art.nr 20701

20721 Stålgaller  Ø 81 Art.nr 20704

20722 Stålgaller  l x b 100 x 100 Art.nr 20705

20723 Stålgaller  l x b 140 x 140 Art.nr 20707

20728 Täcklucka till stålgaller  l x b 20 x 20 Art.nr  

     20720-20723 

     20725-20726

20711 Stöd för glasfiberlock till 66-275 liters Art.nr. 

     20701-20705, 
     20709

JP-container 
(vattenbehållare).

Glasfiberlock

JP-container, rektangulär

Galler 20720-21

Stöd för galler och lock, 20711. 
Passar alla JP-containers, 

förutom 1000.

Täcklucka 20x20 cm, 
20728. Extra tillbehör, 

galler ingår ej.

Gräv ner valfri JP-container. Placera galler/lock ovanpå. Anslut lämplig vattenstenspump till önskad 
dekoration.



24

Tillbehör till Dekorset
V A T T E N  I  T R Ä D G Å R D E N  M E D  N Ä S T A N  I N G E T  U N D E R H Å L L

Ett snabbt och enkelt sätt att föra in vatten i sin omgivning är med Pondteams färdiga dekorset. Samtliga dekorset levereras kompletta med behållare, 
pump och ofta belysning. Dekorseten kräver nästan inget underhåll så det är bara att välja. Vad passar bäst hemma hos er?

Motverkar alger och beläggning 
i dekorsetens vattenbehållare. 
70238 Easy Clean 500 ml.

Pondteams dekorationsset passar lika bra 
som fristående på terrassen eller i ute-
rummet, men då är den svarta behållaren 
som normalt grävs ner, inte så vacker. 
Genom att använda Wicker dekorkant 
döljs behållaren snabbt och enkelt. 
Nu blir dekorationssetet en vacker,
modern installation som passar över-
allt och bara väntar på att njutas av.

60540 Dekorkant Wicker Rotting till 90 liters JP-container.
60541 Dekorkant Wicker Rotting till 150 liters JP-container”

60532 Dekorkant Wicker 
Vit Rotting till 90 liters JP-container

Art.nr. Produkt Mått ØxH cm Färg Passar till 

60532 Dekorkant Wicker Vit Rotting t. 90 l. 72,5x36,5 Vit JP-container 90 liters 

60540 Dekorkant Wicker Rotting t. 90 l. 72,5x38,5 Svart JP-container 90 liters 

60541 Dekorkant Wicker Rotting t. 150 l. 90x38 Svart JP-container 150 liters 

70238 Easy Clean 500 ml   Vattenrening dekorset.

 Så här enkelt använder du Wicker 
dekorkant. Kanten träs bara över 
behållaren. Dekorationsmaterial 
läggs på behållarens lock och din 
nya vattenkonst passar in överallt.
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Vattensprutande figurer
S P Ä N N A N D E  I N S L A G  I  D I N  T R Ä D G Å R D

Små figurer som ger ett stilla porlande är snyggt 
vid tunnan eller intill dammkanten. En enkel 
vattenstenspump, Mikro eller modell 350 för  
de större, räcker. Figurerna kopplas enkelt till 
pumpen med en 9 mm slang.

Art.nr. Produkt Höjd, cm 

60512 Fisk 12,5 

60517 Groda liten 12 

60518 Grodpar sittande 22 

60521 Delfin 18 

60522 Säl 17 

60523 Groda stor 20,5

För dig som vill ha det där lilla extra vid dammen har vi de perfekta produkterna. 
Vi har fullt sortiment vad gäller prydnadsartiklar och du hittar säkert någon som 
passar just din damm. Välj mellan allt från naturtrogna små ank ungar till stora 
farliga krokodiler. Dekoratio nerna för dammen blir alltmer populära!

N Ä S T A N  S O M  I  V E R K L I G H E T E N . . .

Prydnadsdjur

Andhona

Andhane

Art.nr. Produkt Mått, cm 

60501 Stork Höjd 80

60502 Flamingo Höjd 80

60503 Flytande svan L. 75 x H. 45

60504 Häger Höjd 85

60505 Stor uggla Höjd 40

60506 Liten uggla Höjd 33

60507 Andhona Längd 37

60508 Andhane Längd 35

60509 Andungar Längd 9 

60510 Krokodil, 3-delad Längd 100 Babyankor Flamingo

En naturtrogen häger 
som flyttas vid dammen, 
kan lura de riktiga att 
reviret är taget och skydda 
dina fiskar från att bli 
mat.

Uggla

Häger Stork Flytande svan Krokodil 3-delad
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S M Å  P U M P A R  F Ö R  M I N D R E  V A T T E N A R R A N G E M A N G 

Mikropumpar

Pumpar för inomhusbruk, 230 Volt
Små pumpar för inomhusbruk eller balkonger är en stor artikel. Våra inomhuspumpar för mindre 
arrangemang finns både som enbart pumpar eller kompletta med munstycken för skålar och dylikt.

 Mikropump 300. Art. nr. 30181. Finns också 
i lågvolt för utomhusbruk, art. nr. 30224-25. 
* OBS! 50 mm hög till slangadapterns ovansida.

35 mm*

44 mm
45 mm

AQ Fontänpumpar för utomhusbruk, 12 Volt

AQ fontänpumpar

Fontänpumparna i AQ-serien är utvecklade för enkelhet, driftsäkerhet och elsäkerhet.  
De finns bara i lågvoltsversioner med 7,5-meters kabel för att de ska vara enkla och säkra 
att installera. Transformatorn är av utomhustyp IP 44. Samma förlängningskablar som 
till belysningarna passar. Pumparna är utmärkta till mindre vattenarrangemang.

Det här är en serie riktigt små pumpar som finns både för ute- och innebruk. Mikropumparna 
pumpar trots sitt lilla format från 150 liter/tim. De är lämpliga för riktigt små vattenarrangemang 
som fågelbad, för att driva små figurer eller ett stilla porlande på balkongen.

Art. nr. 30165 30166 30101 30102  30103 

Modell 350 350 L AQ700F AQ1000F  AQ 1500F 

Max flöde l/tim 380 380 700 1000 1500 

Tryckhöjd cm 70 70 120 190 195 

Antal munstycken 2 2 2 2 2 

Höjd Vulkan, cm 25 25 50 70 80 

Ø Klockan, cm 10 10 20 25 30 

Energiförbrukning W 7 7,5 10 17 20 

Volt 12 12 12 12 12 

Kabellängd m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

LED-lampa, W Nej 0,5*  Nej Nej Nej 

Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år

* inklusive 1,5 meter kabel.

Fontänpump 
AQ 350 F. 
Art.nr. 30165 
och 30182.

Mikropumpar

30180 Mikropump 150. 
En riktigt liten pump med 
måttet 37x28x36 mm.

Art.nr. 30180 30181 30182

Modell Mikropump 150 inomhus Mikropump 300  inomhus Fontänpump AQ 350 Inomhus (Mikro)

Storlek mm LxBxH 37x28x36 45x44x50 75x42x88

Max flöde l/tim 150 310 350

Max tryckhöjd cm 50 60 90

Energiförbrukning W 2,5 6 7

Volt 230 230 230

Kabellängd meter 1,5 1,5 1,5

Övrigt Flödesreglage Flödesreglage Fontänset ingår.

Garanti 3 år 3 år 3 år
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Vattenstenspumpar

Vattenstenspumparna levereras helt kompletta med pump, slang och tätningspackningar. Versionerna med lampa har en sladd på 1,5 meter vilket 
gör att du kan placera lampan en bit ifrån pumpen. Samtliga lågvoltsversioner inkluderar en transformator godkänd för utomhusbruk (IP44). 
På transformatorn kan du enkelt koppla en LED-ring. Förlängningskablar finns som tillbehör.

Vattenstenspump, AQ-serien

FÖR STENAR,  F IGURER ,  GÅRDSPUMPAR M.M.  PLUG AND PLAY –  ALLT F INNS MED

Art. nr. 30224-25 30200-1 30202-3 30204-5 30206-7 30208 30210 30220 

Tekniska data Mikro AQ 300  AQ 350 AQ 700 AQ 1000 AQ 1500 AQ 2000 AQ 3000 VP 1000 

Rek max höjd sten, cm 20 30 60 80 100 130 150 60

Max flöde/tim 300  350 700 1000 1500 2000 3000 1040 

Tryckhöjd cm 75  90 120 185 195 208 250 140  

Flöde i l/tim vid 0,5 m 75  220 440 750 1200 1800 2250 750  

Energiförbrukning W 6  7 10 17 20 30 60 16  

Belysning 0,5 W L modell  L modell L modell L modell L modell nej nej nej  

Volt 12  12 12 12 12 230/50 hz 230/50 hz 230 / 50 hz 

Kabellängd meter 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 

Storlek mm LxBxH 45x44x50  75x42x88 100x50x70 110x55x80 160x70x90 239x145x133 135x75x125  120x60x80 

Utlopp 13 mm 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 1” 3/4” 

Slangadapter mm 13 9 & 12 9 & 12 12 & 17 12 & 17 12 12, 16, 25 12 

Slang medföljer: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tätningsring: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vattenstenspump AQ

Versioner med lampa har en lampsladd på 1,5 meter.

Kompletta med pump, slang och tätningspackningar.

Vattenstenspumpar

30
 c

m

AQ 
350

60
 c

m

AQ 
700

80
 c

m

AQ/VP 
1000

10
0 

cm

AQ 
1500

13
0 

cm

AQ 
2000

Modell 2000 har en fördelare 
så att du kan koppla tre olika vat-
tenstenar.

Måtten visar rek. maxhöjd på vattenstenen från vattenytan. 
”L” modeller har lampa.
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Superjet finns i flera modeller.

I munstyckesatserna 30400 och 30407 ingår dessa munstycken 
samt telseskoprör och kran.

Superjet
P U M P E N  S O M  P A S S A R  D E  F L E S T A  D A M M A R

Pondteam har olika munstyckeset i plast som passar de flesta pumpar.  
Vi har även ett stort urval i metall på sidan 40-41.

Munstyckesats 
(750)
 Art.nr. 30443

Munstyckesats 
(1000-2000) 
Art.nr. 30444

Munstyckesats
(3000/4000)
Art. nr 30407

Munstyckesats
(5000)
Art. nr 30400

Superjet med 3 års garanti 

Superjet är en komplett serie pumpar som med sin enkla konstruktion passar de flesta 
dammar. Pumpen har en ordentlig filterkåpa som hindrar smuts att sugas in. Samtliga 
modeller levereras med flera olika munstycken och kopplingar så att  du enkelt kan välja 
fontän, vattenfall eller varför inte bägge? (Gäller ej modell 750.)
 Den moderna motorn kombinerat med en keramisk axel och tålig rotor ger lång livs-
längd och låga driftskostnader.

Vill du ha ljus i dammen?  
Våra LED-ringar med 48 eller 
96 dioder passar Superjet-
pumparna från modell 2000. 
Ringen sätts bara på fontän-
röret. Du väljer mellan  
färgspel eller vitt ljus.

Art.nr. Modell 

30400 Munstyckesats 1” – 3 olika med teleskoprör. 
30407 Munstyckesats ¾” – 3 olika med teleskoprör. 
30444      Munstyckesats ½” – 2 olika.

I vår ”Dammguiden” app på www.pondteam.com, finns 
menyvalen ”Pump”. Här kan du enkelt dimensionera 
den rätta storleken på den pump du behöver.

Pumpdemo

Art. nr.  30185 30186 30189 30190 30191 30192 

Modell Superjet  750  1000  2000  3000  4000  5000 

Volt (V)  230 230  230  230  230  230 

Energiförbrukning W 10  14  35  60  75  98 

Kabel längd, m  10  10  10  10  10  10 

Utlopp 13 mm  ½”  ½”  ¾”  ¾”  1” 

Slangadapter, tum:   ½” ½” ½ - ¾” ½ - 1” ½ - 1” ½ -1¼” 

Antal munstycken  2  2  2  3  3  3 

Max lyfthöjd, m  1,4  1,8  2,5  2,8  2,9  3,6 

Max Flöde vid 0 m  750  1000  2000  3000  4000  5000 

Fontänhöjd Vulkan, cm 50 60 100 105 140 140 

Fontän diameter Klocka, cm 20 45 50 40 65 70 

Fontänhöjd Geyser, cm – – – 30 40 40

Stor klocka Vulkan Geyser
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Superjet Pro är idealisk till stora fontäner

Det är svårt att hitta bättre fontänpumpar än Superflow F och Superjet Pro. Med den höga lyfthöjden 
ger pumparna riktigt stora fontäner i förhållande till strömförbrukningen eftersom de pressar upp 
vattnet högre än liknande pumpar.

Det är asynkrona pumpar som lätt kan regleras med en varvtalsregulator. Superflow F levereras med 
10 m kabel och den stora Superjet Pro-pumpen med 20 m kabel, så att de lätt kan placeras i större 
dammar eller i flytande fontäner. Superflow kan användas tillsammans med munstyckesats 1” men 
vi rekommenderar metallmunstycken till båda (se sidan 40-41).

Fontänpumpar

Pondteam har ett stort urval bra och driftsäkra 
fontänpumpar med bra lyfthöjder. Det finns ett 
stort urval fontänmunstycken i både plast och 
metall som tillval (se sid 40-41).

FÖR VACKRA FONTÄNER ELLER HÖGA VATTENFALL

Art. nr. 30140 30141 30194 

Modell S-Flow 8000F S-Flow 10000F S-Jet Pro 26000 

Max lyfthöjd m 7 9 12 

Max flöde l/tim 8000 10000 28000 

Munstycke inkl. 0 0 0 

Energiförbrukning 200 W 250 W 700 W 

Volt 230/50hz 230/50hz 230/50hz 

In-/utlopp 1”/1”   1”/1”  1½”/1½”  

Garanti 5 år 5 år 3 år 

Fontänpumpar

OBS!
Superjet Pro med 
20 meter kabel.

Kaskad metallmunstycken har använts.
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Vortech X
D E N  S M A R T A  O C H  E N E R G I S N Å L A  F I L T E R P U M P E N

Med hjälp av det med-
följande T-stycket kan 
du enkelt reglera 
dubbla insug, via 
reglagevredet. Detta 
är användbart vid 
anslutande av en 
skimmer.

Vortech X är en vattenfalls- och filterpump med många smarta finesser. Billig i drift, eftersom det är en lågenergipump, 
vilket sparar mycket pengar år efter år. Med hjälp av en varvtalsregulator (extra tillbehör) kan du enkelt ställa rätt flöde 
genom att ändra varvtalet samtidigt som du sparar ström. Dubbla insug som kan ställas steglöst. Kan pumpa både från 
botten och genom en skimmer. Vortechimpellern klarar av att hantera större partiklar upp till cirka 8 mm utan att 
pumpen stoppar. Inbyggt termoskydd stänger pumpen om den blir överhettad. Vortech X går utmärkt att torrmontera. 
Du använder då bara pumpmotorn som placeras lägre än vattenytan. Pumpen är inte självsugande utan behöver att det 
är fall på slangen ner till den, så vattnet rinner in till den. 

Den låga tyngdpunkten och 
det speciellt utformade skalet 
gör att Vortech X kräver mycket 
litet underhåll.

Art. nr. 30345 30346 30347 30348 30355 30356 30357 

Vortech X 4600 6000 8000 10000 13000 16000 18000 

Max lyfthöjd m 2,6 3,5 4,2 4,5 5,0 5,5 6,0 

Max flöde l/tim 4600 6200 8200 10000 13000 15500 17500 

Energiförbrukning 38 W 65 W 95 W 120 W 130 W  180 W 220 W 

Volt 230/240 50 HZ 230/240 50 HZ 230/240 50 HZ 230/240 50 HZ 230/240 50 HZ 230/240 50 HZ 230/240 50 HZ 

Dimension i mm LxBxH 292x290x158 292x290x158 292x290x158 292x290x158 340x337x173 340x337x173 340x337x173 

Inlopp/utlopp 1½”/1 ¼” 1½”/1 ¼” 1½”/1 ¼” 1½”/1 ¼” 2” 2” 2” 

Garanti 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Medföljande slangadapter: Vortech X 4600-10000: 19, 25, 32, 40 mm • Vortech X 13000-18000: 25, 32, 40, 50 mm.

Vortech X kan styras steglöst med 
art. nr. 30913 - varvtalsregulator 
varioflow 800 W. Dessutom sparar du 
samtidigt ström. (Extra tillbehör.)

Skimmer stående pro 
(art.nr. 30904). En 
kraftig skimmer för 
att rena ytvattnet. Den 
kan enkelt anslutas till 
en Vortech X pumps 
insug.

5 års garanti
på samtliga
Vortech X-
modeller.

Smart 
miljöval
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R E J Ä L A  P U M P A R  F Ö R  F I L T E R ,  B Ä C K A R 

O C H  V A T T E N F A L L

Superflow Techno

Superflow Techno

Superflow Techno pumparna har kraftig motor som ger bra flöde och tryckhöjd, men ändå låg energiförbrukning. Pumparna lämpar sig utmärkt för att 
driva filter, bäckar och vattenfall. Rotorn är konstruerad för att släppa igenom partiklar upp till 8 mm, så att smutsen kan hamna i filtret. 
Pumpen har inga metalldelar och kan därför användas i både söt och saltvatten. Den automatiska avstängningsfunktionen, stänger av pumpen så den 
inte blir överhettad, om vattentillförseln inte fungerar.

E N E R G I S N Å L  M E D  M A X I M A L  S Ä K E R H E T

Superflow Techno lågvolt

Superflow Techno - lågvolt

De energisnåla Superflow Techno finns också i lågvolt (12V). De levereras kompletta med transformator. I vissa fall vill man ha en maximal säkerhet i 
exempelvis baddammar, vattenlek för barn m.m. I och med Superflow Techno lågvolt kan du vara helt trygg när det gäller elsäkerhet. 
LV versionerna finns i tre utförande ända upp till 11500 L/tim. Tekniska specifikationerna är samma som i 230 Volt.

Art.nr.  Modell:  Max lyfthöjd: Max flöde l/t: Energiförbruk W: Inlopp/utlopp:  Dimension i mm LxBxH Garanti: 

30332 3500 3 m 3000 30 W 1¼” 1¼” 230x120x140  3 år 

30333 6500 3,5 m 6400 50 W 1¼” 1¼” 230x120x140  3 år 

30334 12000 4 m 11500 90 W 2”    2” 230x120x140  3 år

Superflow Techno kan förutom 
användning i sötvatten,
även användas i saltvatten.

Medföljande slangadapter: Superflow Techno Lågvolt 3500-6500: 19, 25, 32, 40 mm. 
• Superflow Techno Lågvolt 12000: 25, 32, 40, 50 mm.

Dimensionerna avser med en filterkåpa monterad på pumpmotorn.

Medföljande slangadapter: Superflow Techno 3000-6500: 19, 25, 32 mm. • Superflow Techno 8000-10000: 19, 25, 32, 40 mm. • Superflow Techno 13000-
15000: 25, 32, 40, 50 mm.

Dimensionerna avser med en filterkåpa monterad på pumpmotorn.

3 års garanti
på samtliga
Superflow-
pumpar.

Art.nr.  Modell:  Max lyfthöjd: Max flöde l/t: Energiförbruk W: Inlopp/utlopp:  Dimension i mm LxBxH Garanti: 

30320  3000  2,7 m 3000  25 W 1¼” 1¼” 230x120x140  3 år 

30321  5000  3,5 m 5000  40 W 1¼” 1¼” 230x120x140  3 år 

30322  6500 4,0 m  6500  50 W 1¼” 1¼” 230x120x140  3 år 

30323  8000  4,5 m 8000  70 W 1½” 1½” 230x120x140  3 år 

30324  10000  5,0 m 10000  85 W 1½” 1½” 230x120x140  3 år 

30325  13000   5,0 m 13000 110 W 2” 2” 270x150x175 3 år 

30326  15000  5,5 m  15000  135 W 2” 2” 270x150x175 3 år

Superflow Techno Lågvolt är 
ett bra val till en baddamm.
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Superflow Techno Pro

Superflow Techno Pro pumparna har låg energiförbrukning. Styrboxen gör att pumpens flöde kan justeras i ca 70 olika steg. Du kan låta pumpen gå på 
låg fart ex.vis under vintern för att hålla lagom cirkulation i dammen. Kopplas den till vattenfall eller filter, kan du enkelt reglera flödet så du får ett 
idealiskt tryck vid varje tillfälle. Pumpens display visar hela tiden energiförbrukningen och vilket program som körs. Den låga energiförbrukningen sparar 
både miljö och plånbok.

Justerbara pumpar med extremt låg energiförbrukning

Art.nr Modell Max lyfthöjd Flöde reg mellan Energiförbr W Max/min Inlopp/utlopp Dimension i mm LxBxH Garanti 

30335 10000 5,0 m 9200 / 4400 l/t 85 / 15 W 1½” / 1½” 230x120x140 3 år 

30336 20000 6,5 m 19800 / 9300 l/t 187 / 34 W 2” / 2” 270x150x175 3 år 

30338 30000 9,1 m 29300 / 12000 l/t 300 / 49 W 2” / 2½” 310x190x225 3 år

30339 50000 8 m 55000 / 20000 l/t 600 / 185 W 3” / 3” 505x189x249 3 år

Med kontrollboxen styr du enkelt pumpen. 
Med upp/ner knappen reglerar du flödet 
samtidigt visas strömförbrukningen i watt. 
Du kan alltid ha rätt flöde och samtidigt se 
energiförbrukningen. Varje watt kostar cirka 
10 kr/året i energiförbrukning

Så här fungerar det

Medföljande slangadapter: Superflow Techno Pro 50000: 19-25-32-40 mm och Superflow Techno Pro 20000-30000, 50000: 25-32-40-50 mm. 
Alla Superflow Techno Pro har också 50/63 mm kopplingar för limning. Dimensionerna avser med en filterkåpa monterad på pumpmotorn.

Visar vilket flödesprogram som körs.1

Visar strömförbrukningen 
kontinuerligt i Watt.

2

Startar och stänger av pumpen.3

Styr val av program och då 
även strömförbrukningen.

4

Superflow Techno Pro 50000. Art.nr 30339.

Nyhet!
50000 l/t
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Rejäla inloppskopplingar för slang 
medföljer. Den smarta utvändiga 
Låsringen gör att du enkelt kan 
lossa slangen från pumpen.

De medföljande fötterna 
gör att du kan montera 
pumpen vertikalt om 
du vill. 

Superflow Techno Pro pumparna är en ny generation pumpar med lägre energiförbrukning än några andra pumpar på marknaden. Trots den låga energi-
förbrukningen har de bättre flöde och lyfthöjd än andra liknande pumpar på marknaden. Pumpens rotor är anpassad till att släppa igenom partiklar 
upp till 8 mm. Detta gör att  den sällan sätter igen, utan smutsen åker enkelt vidare till t.ex.  filtret. Pumpen kan även torrmonteras i en ”pumpgrop” om 
man inte önskar ha den i själva dammen.
Styrboxen gör att pumpens flöde kan justeras i flera olika steg. På så sätt kan vattenflödet till ett filter eller vattenfall enkelt regleras. Pumpens display visar 
hela tiden energiförbrukningen och vilket program som körs. Den låga energiförbrukningen sparar både miljö och plånbok.

Superflow Techno Pro
STYR ENKELT FLÖDE OCH ENERGIFÖRBRUKNING VIA STYRBOXEN.
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T A R  B O R T  S K R Ä P E T  F R Å N  V A T T E N Y T A N

Skimmer

En stor orsak till övergödning i en damm är skräp som blåser ner på ytan och blir liggande. Det kan 
vara löv och frömjöl. Avlägsnas det inte sjunker det till botten och bildar näring under nedbryt-
ningen som i förlängningen kan bli mer alger. En skimmer ger en jämnare temperatur och mer syre 
i dammen genom att ytvattnet kommer att cirkulera. Pondteams flytande skimrar har en pump 
monterad i botten och är lätta att installera och använda.

De flytande skimrarna

De flytande skimmrarna heter ”Skimmer Flytande 2500” och ”Skimmer 
Flytande 4000”. Det är en modell med fasta flytpontoner vilket gör den både 
stabil och enkel att installera. Den inbyggda pumpen sitter väl skyddad från 
smuts, i skimmerns botten. Genom att använda en skimmer förbättras 
cirkulationen i dammen samtidigt som ytvattnet renas.

Art.nr Modell Max vattenyta m2 

30901 Skimmer Flytande 2500  inkl pump 15 m2 

30902 Skimmer Flytande 4000  inkl pump 40 m2 

30904 Skimmer stående pro 50 m2 

30906 Skimmer Prof, för inbyggnad 50 m2

Skimmern tar bort bl.a. löv och frömjöl i dammen.

Skimmer Flytande 4000 l/t. 
Art. nr. 30902.

Skimmer Prof (art.nr. 30906) är utvecklad för att göra skötseln enkel och ger en mycket effektiv ytvattenrening. Skimmern placeras sidan om dammen 
och en genomföring görs genom gummiduken. Vattnet rinner in i filterbehållaren genom självtryck, skräp som löv och frömjöl fastnar i nätpåsen som 
enkelt kan tömmas. Vattnet fortsätter genom ett biologiskt och mekaniskt filter av matala. En pump är placerad efter matalan och pumpar vattnet till-
baka till dammen, vatten fallet eller varför inte ett biologiskt filter som BioClear. Lämplig pumpstorlek är 4500 - 10000 lit/tim. Skimmern levereras med 
alla kopp lingar och genomföringar som behövs, men utan pump.

Kraftig skimmer pro
Art. nr. 30904.

Genomföring

Pump exempelvis 
Superflow Techno

Utlopp tillbaka 
till dammen

FiltermattaNätpåse

Den stående skimmer Pro

En kraftfull stående skimmer med teleskopfunktion, som gör att den kan 
placeras på ett vattendjup mellan 55 och 75 cm. För att den ska stå stabilt 
och lodrätt, rekommenderar vi att den placeras på t.ex. en stenplatta och 
att dess fot fylls med grus/småsten, för att få rätt tyngd i den.
Det är lämpligt att använda skimmern tillsammans med någon av våra 
Vortech X pumpar modell 8000-16000. Då dessa har ett separat insug som 
skimmern enkelt kan anslutas till.

Skimmer pro (art. nr. 30906) är mycket 
lämplig i exempelvis koidammar.

Ledad koppling, 
möjliggör för en rak 
skimmer även om 
underlaget är lite 
sluttande.

Lämplig för pumpflöde 
8000-16000 liter.

Reglerbart teleskoprör 
ger placeringsdjup på 
ca 55-75 cm.

Ledad slangadapter för-
enklar anslutningen till 
pumpen.
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Att få ett rent och klart vatten i större naturdammar, 
parkanläggningar samt fisk- och kräftdammar 
är ofta en fråga om cirkulation och syresättning. 
Genom att på olika sätt få vattnet i rörelse, för-
bättras vattenvärdena. Med Pondteams Megaflow 
pumpar är det enkelt att få cirkulation på vattnet. 
Pumparna i Megaflow serien är strömsnåla, detta 

då de är anpassade för syftet att vara i kontinuerlig 
drift. Även Pondteams flytande fontäner i olika 
storlekar förbättrar vattenkvalitén genom att 
bidra med nödvändig cirkulation och syretill-
försel. En rätt dimensionerad fontän minskar 
problemen med skräp på ytan, algtillväxten blir 
betydligt mindre och hela dammen känns friskare.

Megaflow pump
Vill du ha kraftig luftning och cirkulation från 
en fast plats är Megaflow pumparna perfekta. De 
fungerar som en brandpost och suger från botten 
av pumpen och kastar ut i toppen. Cirkulationen 
och luftningen blir mycket effektiv

Megaflow Oxy pump
Luftningspumpen Megaflow Oxy är det senaste tillskottet av cirkulations- och syrepumpar, 
som använder sig av en teknik som kallas venturi. Det innebär att luft dras ner genom 
ett rör som sätts ovanför vattenytan och därefter mixas med vattnet. Rotorn som är av 
modellen ”propellerrotor” slungar ut det syrerika vattnet. Venturitekniken bidrar till att 
vattnet får en väldigt hög syrehalt när det återförs till dammen. Megaflow Oxy pumpar 
hela 75 m3/timme och drar ner cirka 100 m3 luft i timmen.

Vattenvård
Syre och cirkulation skapar ett friskt vatten

Grönt vatten, som luktar illa. Mycket alger. Tillfruset med risk för syrebrist. Dåligt vatten och fiskdöd.

Flytande fontän med tulpanmunstycke för 
luftning och cirkulation.

Megaflow för cirkulation som förhindrar 
isbildning.

Cirkulation med Megaflow OXY eller flytande 
fontän. Muddra botten för att få bort organisk 
biomassa.

Ser det ut så här?

 Fördelar med bättre  
cirkulation i dammen
1. Den ökade rörelsen och syresättningen 
ger en bättre biologisk balans, vilket i sin tur 
bidrar  till att den naturliga nedbrytningen i 
dammen fungerar bättre. Detta leder till en
fräschare anläggning och ett rikare djurliv.

2. Vattenväxter trivs bättre och suger upp 
överskottsnäring, vilket motverkar algtillväxt.  
Detta leder i sin tur till att växterna frodas  
och blir vackrare att titta på.

3.  Flytalger och flytande nate minimeras.  
Lukten av ”sumpvatten” minskar, vilket 
ökar trivseln runt anläggningen.

Så här löser du det!

Art.nr. 30351 Megaflow Oxy 
75000. Megaflow Oxy ger hela 
100 m3 luft och syresätter 
dammar med upp till cirka 
1000 m3 vatten.

Art.nr. 30358 Megaflow 
Eco 32000. Nu i en modell 
med tillhörande kontroll-
box, där pumpens flöde 
och watt förbrukning kan 
ställas via de förprogram-
merade programmen.Art.nr 30361 30377 / 30379 30396 

Model flytande Fontän 35000 Fontän 60000 Fontän luft 28000 

Lämplig dammstorlek, max 3000 m2 4000 m2 2000 m2 

Kabellängd 20 m 30 m 20 m 

Volt 230-240 230-240 230-240 

Energiförbrukning, W 290  600 700 

Flöde pump 35 m3 60 m3 28 m3 

Fontänhöjd m. tulpan (ca.) 1 m 1,5 m 1,3 m 

Belysning tillval Ja Ja Ja

Art.nr 30351 30358  30353  

Modell Megaflow Oxy 75000 Megaflow  ECO 32000 Megaflow 55000 

Lämplig dammstorlek 500 m2 400 m2 800 m2 

Energiförbrukning, W 250 200 560 

Volt 230-240 230-240 230-240 

Flöde pump 75 m3 32 m3 55 m3 

Ser det ut så här?

Så här löser du det!

Ser det ut så här?

Så här löser du det!
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F Ö R  M I N D R E  D A M M A R

Flytande fontän 3000 är en enkel lösning om du vill ha en vacker fontän i din damm. Pumpen hänger under ett stabilt flytelement vilket gör att djupet 
i dammen inte spelar någon roll (minimum 30 cm). En kraftig pump på 3000 liter medföljer som ger en fontän med ca 1 meters höjd (vulkanmun-
stycke) eller en diameter på 55 cm med klockmunstycket. Den flytande pumpen är för beredd för ljus så att du kan enkelt köpa till en LED-ring med vitt 
eller färg skiftande ljus. Den färgskiftande LED-ringen är programmerbar med många olika färgspel. Förutom en vacker fontän får du en damm i bättre 
biologisk balans då luftningen av vattnet ger bättre nedbrytning och mindre alger.

Ett vulkan- 
munstycke ger en 
mäktig fontän.

Ger en vacker fontän  
oberoende av vattendjup.  

Enklare kan det inte bli!

Liten flytande fontän

Art.nr 30108    

Modell Flytande fontän 3000 l.  ink pump 

Tryckhöjd 2,8 meter   

Max flöde l/tim 3000 

Energiförbrukning 60 W   

Volt 230/240 50Hz   

Kabellängd 10 meter

Fontänhöjd Vulkan ca 100 cm 

Fontändiameter Klocka ca 55 cm   

Garanti 3 år 

Belysningsringen ger ett vackert ljus.
Extra tillbehör: 60217 LED ring 48 dioder vit. 
60218 LED ring 48 dioder färgskiftande.

Lyses klockfontänen upp underifrån med en 
färgskiftande LED-ring, så är den dekorativ 
även under dygnets mörka timmar.

Ett vulkanmunstycke ger en fontän på höjden.

För mindre dammar
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Den kraftiga flytande fontänen 60000 (art.nr. 30377) förbättrar vatten- 
kvalitén dramatiskt genom en bra syresättning. Tre olika munstycken 
medföljer. Belysningsset med sex LED spot (art.nr. 30378) kan köpas 
separat. 30 meter kabel är fördigmonterad. Bilden visar ”Flytande 
Fontän 60000” i drift.

1.  Vill du ha ett annat munstycke 
 så kan det enkelt bytas. 

2. Har du stabilt vattenstånd kan du köpa  
 vissa modeller utan flytelement.

Bra tips!

LÄTT ATT PLACERA. 30 
METER KABEL INKLUDERAD.

Flytande fontän 35000 (art.nr. 30361), för mellanstora dammar. Enkel 
att installera. Bidrar till bättre vattenkvalitet genom luftning av vattnet, 
samt att den blir ett vackert blickfång. Tre olika munstycken medföljer 
och pump med 20 meter kabel. Belysning med tre lampor (art.nr. 30362) 
kan monteras på den. Bilden visar ”Flytande Fontän 60000” i drift.  

Flytande fontäner
F Ö R  L U F T N I N G  O C H  P R Y D N A D

Våra flytande fontäner för luftning finns i flera storlekar. De passar i naturligadammar där det ofta är dålig cirkulation. Du har kanske en naturlig damm 
som alltid sett tråkig ut med alger och vattenväxten ankmat. Ett billigt och effektivt sätt är att cirkulera vattnet. Pondteams flytande fontäner är flexibla, 
enkla och ekonomiska. Du kan enkelt sätta en belysningsring under munstycket så blir de vackra även på kvällar och är utmärkta för luftning även på vintern.
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Tekniska data  
flytande fontän

Art. nr. 30360 30375 30361 30377 

Pump  Filterpump 16000 Superjet Pro 26000 Filterpump 35000 Filterpump 60000 

Volt 230 V 230 V 230 V 230 V 

Längd kabel  10 meter 20 meter 20 meter 30 meter 

Max lyfthöjd*  5 meter 12 meter  4 meter 5 meter 

Flytelement Ø cm.  60 100 70 90

Belysning  - tillval Max 3 st Max 6 st Set 3x6 W LED Set 6x6 W LED 

Garanti 3 år 3 år 2 år 2 år 

Energiförbrukning 140 W 700 W 290 W 600 W 

Insugsgaller Nej Tillval art.nr. 30383, 30384 Rostfritt ingår Nej 

Min. vattendjup 60 cm 75 cm 80 cm 80 cm 

Flödesregulator - - Tillval art.nr. 30386 Tillval art.nr. 30386

F Ö R  S T O R A  D A M M A R

Flytande fontäner

Pondteams flytande fontäner kan anpassas efter era behov med hjälp av 
olika tillbehör. Dels är det den praktiska aspekten, som till exempel om 
fontänen kommer att placeras i vatten med mycket smuts som kan sätta 
igen pump och munstycken. I detta fall kan ett skydd i form av en insugskorg 
vara lämpligt. Det finns även möjlighet att montera fontänen stående om 
den ska placeras i en väldigt grund damm. 
 Den andra aspekten är den lite mer estetiska, utseendet. Valet av fontän-
munstyckes modell. När det gäller val av fontänmunstycke finns de olika 
modellerna i metall i katalogen under rubriken ”Metallmunstycken”, som  
vi kan rekommendera. 
 Önskar ni även att njuta av fontänen efter att mörkret har lagt sig så 
finns möjligheten att montera fast belysning på själva flytelementet eller 
topplattan. Lämpliga belysningar att använda är LED Spot Pro 3 W metall 
och LED Spot Pro 12 W metall. Mer om våra belysningar finner ni i katalogen 
under rubriken ”LED-belysning”. LED ringarna med Power LED kan också 
användas. Finns både i vitt och färgskiftande.

30386 Flödesregulator 600W till art.nr. 30361/30377/30379

30362 Belysningsset 3x6 W LED, till art.nr. 30361

30378 Belysningsset 6x6 Watt LED, till art.nr. 30377/30379 

30383 Insugsgaller rostfritt till art.nr. 30375

30393 Bottenplatta till art.nr. 30375  

30384 Insugsgaller plast till 1½” till art.nr. 30375 

60200 LED ring Pro 12 dioder, vit metall 

60201 LED ring Pro 12 dioder, RGB metall 

60250 LED Spot Pro  3 W metall 

60251 LED Spot Pro 12 W metall

Tillbehör

Art.nr. 60200 och 60201. Led ring pro i vitt eller 
färgskiftande. Ger din flytande fontän ljus med enkel 
montering. Motsvarar ca 80 W halogenbelysning.

Snyggt med bra 
vattenkvalitet!
De flytande fontänerna ökar syretillförseln i 
dammen vilket bidrar till bättre vattenkvalitet.

OBS! Fontänmunstycken ingår ej till art.nr. 30375.

Flytande fontän art.nr. 30377/30379. Medföljer tre fontänmunstycke 
varav Vulkan visas här.

*Max lyfthöjd är pumpens max  tryckkapacitet och inte max höjden på en fontän. 
Fontänhöjden beror på  val av munstycke och är lägre än pumpens max lyfthöjd. 

En Tulpanfontän får lite olika höjd och form, beroende på pump och 
dimension på munstycket.

Se sid 56.
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Art.nr Modell Munstycken Max. Tulpan höjd/Ø Max. Vulkan höjd/Ø Max. Kaskad höjd/Ø

30361 Flytande Fontän 35000 20 m kabel 3 styck 1 / 2 m 1,2 / 2,5 m 1,7 / 1,7 m

30377 Flytande Fontän 60000 30 m kabel 3 styck 1,7 / 4 m 2 / 4 m 3 / 3 m

Art.nr Modell Munstycken Max. Tulpan höjd/Ø Max. Vulkan höjd/Ø Max. Kaskad höjd/Ø

30360 Flytande fontän 60 cm med pump (Midi) 3 styck 0,5 / 1 m 2 / 2,5 m 1 / 1 m

TULPAN VULKAN KASKAD

Enkelt att byta mellan de tre 
medföljande fontänmunstyckena.

Insugsgallret i metall förhindrar 
smuts från att sätta igen fontänens 
munstycken.

Tillbehörssetet med 3 lampor 
(art.nr. 30362) är enkelt att 
montera.

2” koppling medföljer art.nr. 30377 för 
anslutning av metallfontänmunstycken.

Fontänset med 3 munstycken 
ingår. Art.nr 30400.
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Metallmunstycken
F O N T Ä N M U N S T Y C K E N  G E R  V A T T N E T  L I V

Vatten i rörelse är fascinerande och ger många möjligheter. Våra fontänmunstycken finns i flera utföranden. Det är 
pumpens tryck och flöde som är avgörande för hur fontänen kommer att se ut. Pondteam har lång erfarenhet av 
fontäner och har också medverkat i många större projekt med råd och väg ledning när det gäller val av komponenter. 
 På den här sidan ser du ett urval av munstycken i metall, där förutom fontänen även munstycket blir en 
prydnad. Många av munstyckena passar också i vanliga villaträdgårdar där du vill ha något extra. Kom ihåg att 
fontäner lätt kan belysas och du får då även glädje av dem när det är mörkt. Det finns belysningsalternativ i 
vanligt vitt eller i läckert färgskiftande som gör fontänen till ett levande fyrverkeri varje kväll.

Art.nr Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30431 Skumkaskad universal 1” 0,75-1  8000

30435 Skumkaskad universal 11/2” 1-1,25  15000

30436 Skumkaskad universal 2” 1,25-1,5  30000

30437 Skum, topp luftintag 1” 0,5-0,7  6500

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30451 Lans 1” 3-4 8000

30452 Lans 1½” 2,5-3,5 26000

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig diameter (m) Lämpligt flöde l/t

30470 Klocka, mini ½” 0,2-0,3 1000

30471 Klocka ½” 0,2-0,35 2000

30472 Klocka ¾” 0,3-0,4 4000

30473 Klocka 1” 0,4-0,5 5000

30474 Klocka 1½” 00,5-0,6 8000

30475 Klocka 2” 0,7-0,8 10000

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30478 Tulpan 1” 0,2-0,3 15000

30479 Tulpan 1½” 0,6-0,8 26000

30477 Tulpan 2” 0,8-1 30000

Skummunstycket blandar luft med vatten. Ger en tjock bubblande stråle.

Lansmunstycket passar bäst i grupp, eller riktade mot en dekoration.

Klockmunstycket passar i vindskyddande lägen där de ger svalka. 
Storleken kan regleras genom att vrida övre plattan. 
Munstycket ger ett exklusivt intryck.

Tulpan eller trumpet är ett av de bästa munstyckena för att lufta dammen 
och ge bättre nedbrytning. Strålen kan regleras genom att skruva på övre 
plattan.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superflow Techno, 
Superflow F och Superflow 
Techno Pro.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superflow Techno, 
Superflow F och Superjet Pro.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superjet, Superflow 
Techno och Superflow F.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superflow Techno, 
Superflow Techno Pro och 
Superjet Pro.



41

E

41

Notera att Kaskadmunstycket kräver fast vattenstånd, då en del av munstycket ska vara under vattnet (se fig. 1). 
Munstycket ger olika utseende på fontänen beroende på förhållandet till vattenytan.

Fig. 1

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t
30467 Vinkel 1” 0,5-0,7 6500
30468 Vinkel 1½” 0,8-1 15000

Vinkelmunstycket ger en bred vacker stråle. Passar ensamt eller att flera 
stycken placeras tillsammans för att skapa en effektfullare installation. 
Underhållsfritt.

Lämplig fontänpump är 
modellen Superflow Techno.

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30462 Vulkan* 1” 1,5-2,5 10000

30463 Vulkan* 1½” 2-3 26000

30464 Vulkan* 2” 2,5-3,2 30000

Vulkanmunstycket med flera strålar. Varje stråles vinkel kan justeras. 
Kräver en pump med förfilter så det inte täpper igen.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superjet Pro, 
Superflow F och Superflow 
Techno Pro.

*Varje stråle kan regleras.

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30458 Vulkan 6* 1½” 2-3 26000

30459 Vulkan 7* 2” 2,5-3,5 30000

Vulkanmunstycket med flera strålar. Varje stråles vinkel kan justeras. 
Kräver en pump med förfilter så det inte täpper igen.

Lämplig fontänpump är 
modellerna Superjet Pro och 
Superflow Techno Pro.

*Varje stråle kan regleras. Extra kraftiga strålmunstycke som inte sätter igen.

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30455 Skum 1” 0,5-1 10000

30456 Skum 1½” 2,5-3,5 26000

30457 Skum 2” 2-3 30000

Skummunstycken som tar luft från toppen. 
Öppet munstycke som är underhållsfritt.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superflow F, 
Superjet Pro och Superflow 
Techno Pro.

Art.nr. Munstycke Gänga Ungefärlig höjd (m) Lämpligt flöde l/t

30490 Kaskad ½” 0,75-1 3000

30491 Kaskad ¾” 1-1,5 6500

30492 Kaskad 1” 1,5-2,5 10000

30493 Kaskad 1½” 2,5-3,5 26000

30494 Kaskad 2” 2-3 30000

Kaskadmunstycket är öppet utan underhåll. Kräver fast vattenstånd då 
strålen ändras beroende på hur det monteras i förhållande till vattenytan.

Lämpliga fontänpumpar är 
modellerna Superflow Techno,
Superflow Techno Pro och 
Superjet Pro.

Höjden varierar beroende på montering.
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5. Sievefilter – för grovfiltrering

I stora dammar med mycket fisk används ofta ett 
Sievefilter för grovfiltrering. Sievefiltret har en sil 
i form av ett laserskuret nät med en maskstorlek 
på 100 micron. Större partiklar sorteras ifrån och 
kan enkelt skjöljas bort. Pondteams sievefilter kan 
användas både som pumpmatat eller graviti-
monterat.

Ett filter arbetar på olika sätt:

1. Det renar vattnet mekaniskt. Det gäller att 
skilja ut fritt simmande partiklar i vattnet, slam 
på botten och fånga upp det i filtret. Det van ligaste 
filtermaterialet är skumgummi.

2.  Att bryta ned avfalls äm  nen på ett biologiskt 
sätt. Det funge  rar genom att filtermaterialet får 
en biologisk miljö som gör att olika nedbryt-
ningsbakterier fastnar och trivs i materialet. 
Nyttiga bakterier bryter då ned giftigt ammonium 
till nästa steg nitrit (också giftigt) till slutproduk-
ten nitrat som växterna tar upp som vanlig växt-
näring.
 Av det här resonemanget förstår du att det är 
mycket viktigt att filtermaterialet innehåller 
mycket nedbrytningsbakterier och filtret inte är 
för litet. Se www.pondteam.com där nedbryt-
ningen utvecklas på ett mer ingående sätt. Därför 
har alla våra filter ett biologiskt filtermaterial 
med stor inre yta. 

3. Filter motverkar alger genom att nedbrytning-
en blir bättre, men eftersom slutprodukten nitrat 
är växtnäring ska också delvattenbyten genom-
föras regelbundet. Har du lite växter som tar upp 
nitraten behövs det tätare delvattenbyten för att 
motverka att det byggs upp stora mängder nitrat.   
 
4. UV-C ljus. För att förhindra svävalger som ger 
grönt vatten är de flesta av våra filter försedda 
med ett UV-ljus. UV-C dödar svävalger så de kan 
fångas upp i filtermaterialet. Med UV får du alltid 
klart vatten om det är rätt dimensionerat.
 
5. För att ett filter ska fungera optimalt måste det 
drivas av en riktig pump. Pondteam har pumpar 
som fungerar bra ihop med alla filter som finns 
till dina dammar. Våra filterpumpar är utveck-
lade för att driva filter, bäckar och vattenfall. De 
energi snåla motorerna är ett första val för en 
pump som ska gå under tuffa förhållanden år 
efter år.

1. Inbyggt filter

Har du en relativt liten damm upp till ca 5 m3 
kan du välja den bekvämaste formen av filter. 
CombiClear har pump, filter och UV-enhet 
kombi nerat. Sänk bara ner CombiClear i vattnet 
och du har ett klarare och renare vatten på  
ca 14 dagar. Nämde vi att du naturligtvis också 
kan använda den till en fontän eller koppla till 
en vattensprutande figur?

2. Tryckfilter är populärt

Tryckfilter är nog den filtertyp som är mest popu-
lär, beroende på att det är lätt att dölja. Vattnet 
pumpas upp i en filterbehållare som är helt tät. 
Pumpen pressar vattnet genom filtermaterialet 
som består av skumgummi. Filtret har också ett 
inbyggt UV. Tryckfilter kan grävas ner vid sidan 
om dammen och vattnet kan fortsätta upp till ett 
vattenfall. Pondteams BioClear-filter har både 
backspolning och rengöringshandtag vilket 
minimerar tillfällena då du behöver öppna filtret 
under säsongen. Det extra kraftiga UV-ljuset 
bidrar till ett klarare vatten.

3. Bioclear XL – avancerad teknik

Den nya generationen filter kombinerar 
Beadfilters nedbrytningsfördel med filtersvamparna 
förmåga att samla fasta partiklar kombineras i 
XL och Pondlink. Beadsens utformning av s,k 
kaldnestyp maximerar nedbrytningen. Då fasta 
partiklar samlas i filtersvamparna behöver de inte 
rengöras på samma sätt vid backspolningen. Ett 
kraftigt inbyggt UV-C gör filtren unika från bör-
jan.

4. Pondlink automatiskt WIFI filter

Det nyaste inom filtrering kombinerar BioClear 
XL med smart automatisk och enkel styrning via 
en mobil app. Plug & Play mekanisk, biologisk 
filtrering, UV-C ljus och andra kontrollsystem. 
Pondlink har WIFI styrning med timerstyrd auto-
matisk backspolning, två extra eluttag med timer 
till pump och tex. foderautomat.

F Ö R  K L A R T  V A T T E N  O C H  B I O L O G I S K  S T A B I L I T E T

Filtrering

Pumpen måste gå under hela säsongen, 
dag som natt, eftersom nedbrytnings- 
bakterierna kräver mycket syre och dör  
om pumpen står stilla.

CombiClear

BioClear

Pondlink

BioClear XL

OBS!

Sievefilter

Silikonfett, som alla gummipackningar i 
tex filter bör smörjas med för att inte torka, 
utan hålla länge. 40859 Silikonfett 10 ml

Silikonfett

’Att välja filter kan vara en svår uppgift. Det är viktigt att ställa sig frågan vad 

filtret ska klara av och vilka krav du har. Det finns lite olika principer hur ett 

filter är uppbyggt, men målet är naturligtvis att få ett klart och friskt vatten.’

Hitta rätt filter med hjälp av 
”Dammguiden” på www.pondteam.info
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Alla modeller har både inbyggt skumfilter och biologiskt 
reningsmaterial. Även ett kraftig UV-C är inbyggt, som hjälper 
till att bekämpa svävalger. Med pumpen medföljer ett ledat 
munstycke som göra att fontänröret kan riktas rakt, även om 
dammens botten är ojämn. Två olika fontänmunstycken med-
följer.

Art.nr. 40248 40252 40250 

Modell CombiClear CC1000   CC2500  CC4000 

Max dammstorlek  1000 l 2500 l 4000 l 

UV-C  9 Watt PL-S  9 Watt PL-S 11 Watt lågvolt 

Volt 230 V  230 V 230 V 

Total energiförbruk. 24 W 45 W 46 W 

Pump liter/tim  800 2000 2000 

Storlek LxBxH cm  30x10x10 36x12x11  39x27x14 

Max font.höjd Vulkan 50 cm 65 cm 75 cm 

Max font.Ø Klocka 50 cm 50 cm 50 cm 

Dammstorlek utan fisk 1000 2500 4000 

Dammstorlek med lite fisk 500 1250 2000 

Gänga slangadapter 3/4”  3/4” 1/2” 

Slangadapter 13,19, 25 mm 13,19, 25 mm 9,13 mm

40248 CombiClear 1000.

Med CombiClear 
får du en produkt 
som sköter allt i 
dammen.

40252 CombiClear 2500.

Inbyggt 
UV-C

Inbyggt 
UV-C

Stor klocka Vulkan

Lämplig slang att använda 
är ½” spiralslang.

 40250 CombiClear 4000.

Komplett filter 
– Allt inbyggt
C O M B I C L E A R  F I N N S  I  T R E 

M O D E L L E R  F Ö R  O L I K A  D A M M -
S T O R L E K A R .
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Detta filterpaket är perfekt till den lilla dammen, där bra vattenkvalité 
önskas utan alltför mycket underhåll. Då filtret har en UV-C lampa 
inbyggd, bekämpas även svävalgerna. Filtret är enkelt att backspola 
med hjälp av vevkonstruktionen, som gör att filtret sällan behöver 
öppnas upp för att rengöras. Det enda som krävs är att slangen för 
vatten i retur till dammen läggs så att smutsvattnet leds ut till tex. 
ett trädgårdsland istället för tillbaka till dammen.
Medföljande pump är anpassad till filtrets kapacitet. Den klarar även 
av att det är en viss transportsträcka för vattnet till filtret och åter till 
dammen. Viktigt att tänka på är att använda samma dimension på 
slangen mellan filter och pump som för vattnet som går i retur till 
dammen.

Filterpaket
F I L T E R S E T  4 0 0 0

Vi har tagit fram två kompletta paket med pump och BioClearfilter. Du får ett filter 
med en perfekt anpassad pump som kommer ge klart vatten i din damm. Den energi- 
snåla pumpen klarar partiklar upp till 8 mm som pumpas upp i filtret och fastnar i 
filtersvamparna.

B I O C L E A R  F I L T E R S E T

Art.nr. 40220 40221 

Modell Filterset 5000 Filterset 10000 

Max dammstorlek utan fisk 5000 liter 10000 liter 

Max dammstorlek med lite fisk 3000 liter 6000 liter 

Dimension i mm ØxH 410x500 410x500 

Filtervolym 18 liter 30 liter 

UV-enhet 11 W 18 W 

Slangadapter In / Utlopp 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2” 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2” 

Max flöde medföljande pump 4800 l/h 7000 l/h 

Max lyfthöjd pump 4 m 4,6 m 

Nergrävbart filter Ja till ca 3/4 Ja till ca 3/4

Art.nr. 40201  

Modell Filterset 4000

Max dammstorlek utan fisk 4000 liter

Max dammstorlek med lite fisk 2000 liter

Dimension i mm, ØxH 250x340

Filtervolym 8 liter

UV-enhet 9 W

Slangadapter In / Utlopp ¾”, 1”

Max flöde medföljande pump 2000 l/h

Max lyfthöjd pump 2 m

Nergrävbart filter Ja til ca. ½
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Rengöringshandtaget trycker ihop filtersvamparna inuti filtret 
samtidigt som du backspolar. Det smarta rengöringssystemet 
minimerar skötseln.

Gula filterplattor är tätare för då 
trivs nyttiga bakterier som bryter 
ned nitrater så du får mindre 
algtillväxt.

Blå filterplattor är grövre. Då trivs  
nyttiga bakterier som bryter ned  
giftig ammonium och nitrit.
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BioClear tryckfilter
F Ö R  S M Å  O C H  S T O R A  D A M M A R

Med BioClear tryckfiltersystem gör Pondteam verkligen det enkelt att ha ett effektivt rengöringssystem anpassat för de flesta trädgårdsdammar. BioClear 
är lätt att dölja vid sidan om dammen då det kan grävas ner till ca 3/4. En pump i dammen pressar vattnet genom flera olika filterpatroner med olika 
portjocklek där vattnet renas både mekaniskt och biologiskt. I filtret sitter det ett kraftigt UV-C-ljus som dödar svävalger. Vattnet kan därefter fortsätta upp 
till ett vattenfall (max 1 meter högt) eller tillbaka ut i dammen. Det inbyggda reningssystemet gör att du nästan aldrig behöver öppna filtret. Ett vred uppe 
på filtret vrids ett kvarts varv, du drar ett par gånger i ett handtag så pressas filtersvamparna ihop inne i filtret och det smutsiga vattnet backspolas ut i 
exempelvis en rabatt. När avloppsvattnet är klart så vrider du bara tillbaka backspolningsvredet och filtret fungerar som vanligt. En blå lysdiod indikerar 
att UV lampan lyser. En svaghet med många liknande filter är att UV-ljuset inte är kraftigt nog.

Art.nr. 40204 40205 40207 

Modell BioClear 5000 BioClear 10000 BioClear 15000 

Max dammstorlek utan fisk 5000 liter 10000 liter 15000 liter 

Max dammstorlek med lite fisk 3000 liter 6000 liter 7500 liter 

Fisk >50 cm /1000 l vatten 1500 liter 3000 liter 5000 liter 

Lämplig pump Vortech X 6000 Vortech X 8000 Vortech X 10000 

UV-enhet Inbyggt 11 W  Inbyggt 18 W Inbyggt 36 W 

Slangadapter In / Utlopp 20/25/32/40 20/25/32/40 20/25/32/40 

Utvändigt gängade anslutningar 1½” 1½” 1½” 

Filtervolym, liter 18  30  45 

Dimension i mm ØxH 410 x 500 410 x 550 410 x 750

Rengöring utan att öppna filtret!
E N K E L T  R E N I N G S S Y S T E M

BioClear har extra kraftiga  
UV-enheter inbyggda så att du  
slipper grönt vatten.

Extra kraftiga UV
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Stora filtersvampar av olika portjocklek ger en 
idealisk miljö för olika nedbrytningsbakterier 
samtidigt som partiklar fångas upp. 
Filtersvamparna ligger mellan stabila skivor 
som ger längre livslängd.

Biobollar ger ytterligare möjligheter för att bryta 
ned nitrit. Speciellt viktigt i dammar med fisk.

Biochips av Kaldnestyp förbättrar reningen med 
sin unika utformning (XL 40000 & 80000).

BioClear XL kombinerar de mindre Bioclearfiltren med Beadfilters enkelhet och effektivitet. De 
olika filtermaterialen kompletterar varandra perfekt! Enkelheten vid rengöring utan att öppna 
filtret gör underhållet minimalt. Den kraftiga UV-C enheten ger dig ett klart vatten. Ett siktglas 
gör att du enkelt kan kontrollera att lampan lyser. De rejäla in och utloppskopplingarna ger ett 
minimalt motstånd

BioClear XL
K O M B I N E R A R  B I O C L E A R F I L T R E N  M E D  B E A D F I L T E R

Bioclear XL har ett patenterat, 
enkelt rengöringssystem. 
1. Vrid ett vrede och öppna   
 avloppskranen. 
2. Veva runt veven någon minut. 
3. Vänta till avloppsvattnet har   
 klarnat. 
4. Vrid tillbaka vredet till filterläge  
 och stäng avloppskranen. 

OBS! Dammpumpen stängs inte 
av under rengöringen.

Enkel rengöring

BioClear XL 30000 lätt att dölja.

1. Rengöringsvev  2. Inbyggt UV-C 55 W  3. Avloppskran  4. Filtersvampar  5. Biobollar  6. Siktglas för UV-C  

7. Slanganslutning 40/500 mm  8. In/Utlopp 40/50 mm  9. Kraftig behållare i glasfiber  10. Biomaterial av Kaldnestyp

40210 
BioClear XL 30000

40211 Bioclear XL 40000
40212 Bioclear XL 80000

Art.nr 40210 40211 40212 

Modell Bioclear XL 30000 Bioclear XL 40000 Bioclear XL 80000 

Max dammstorlek utan fisk 30000 liter 40000 liter 80000 liter 

Max dammstorlek med lite fisk 15000 liter 20000 liter 40000 liter 

Fisk >50 cm / 1000 l vatten 8000 liter 10000 liter 20000 liter 

Lämplig pump SF Techno Pro 20000 SF Techno Pro 20000 SF Techno Pro 20000 

UV-enhet 55 W 55 W 55 W 

Slangadapter In / Utlopp 40/50 mm 40/50 mm 40/50 mm 

Utvändigt gängade anslutningar 2” 2” 2” 

Filtervolym i liter 80 170 300 

Filtersvampar Filtersvampar,  Filtersvampar,  Filtersvampar,  

Biomaterial Biobollor Kaldnestyp, 40 liter Kaldnestyp, 80 liter 

Dimension i mm, ØxH 600x850 600x850 760x970 

Nergrävbart till 3/4 JA NEJ NEJ

1 1
2

2

3

3

4

4

5
5

6

6

7

8

9

10
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Sievefilter har länge använts för att filtrera bort 
grövre partiklar. Cetus sievefilter kan användas 
både som pumpmatat eller i s.k gravity montering 
(Gravity montering innebär att vattnet självrinner 
in i filtret och sedan är det utloppsvattnet som 
förs vidare med hjälp av en torrmonterad pump 
i en pumpgrop). Vattnet silas genom ett laserskuret 
rostfritt nät som är monterat i en båge. Partiklar 
större än 300 micron kan inte passera och ham-
nar i botten där de enkelt sköljs ut ur filtret. Cetus 
Sievefilter har en automatisk nivåreglering vid 
gravitymontering så den klarar skiftande vatten-
nivå i dammen. Pumpmatat låses nivåregle-
ringen då den inte behövs. Levereras så det kan 
användas i bägge utföranden och alla delar 
medföljer.

Cetus Sievefilter
K A N  M O N T E R A S  B Å D E  S O M  P U M P M A T A T  E L L E R  G R A V I T Y

Art.nr. 40153 Sievefilter Cetus

Cetus Sieve med laserskuret nät fångar 
partiklar ner till 300 micron. Gjutet i ett 
stycke utan rörliga delar.

Laserskuret nät ner 
till 300 micron

Avlopp
Vatten in
från pump

Utlopp till
damm

Dräneringspumpen är en helt ny pump i sortimentet för året. Den sänks ner i vatten och suger från undersidan, vilket gör att den kan tömma behållare 
på vatten. Handtaget på ovansidan gör den enkel att lyfta och de medföljande slanganslutningarna ger möjlighet för olika slangdimensioner att anslutas. 
Den kan användas till flera olika områden utöver dammen.  Helt enkelt en pump som är ”bra att ha” hemma och ta fram vid behov. Som med alla 230 
volts pumpar ska ingen person vistas i vattnet när pumpen är i drift.

Dräneringspump
E N  P U M P  A L L A  M Å S T E  H A !

Art.nr. 90734 

Modell Dräneringspump 2500

Max lyfthöjd, m 2,3

Max flöde l/tim 2500

Slangadapter, mm 12/16/20

Energiförbrukning W 40

Volt  230

Pumpa ut vatten ur Bioclear XL / Pondlink 
filter inför vinterförvaring.

Byta vatten i en damm och vattna med.

Pumpa vatten från en regnvattentunna direkt 
till trädgården istf. vattenkannor.

Tömma ut vatten ur fiskbaljor eller akvarium.

Tömma/byta ut vatten ur barnens 
badplastpol på sommaren.

Nyhet!
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Press and hold to rename socket

48

Det smarta hemmet kommer snabbt närmare och mer och mer automatiseras. Vi har mindre tid och vill att livet skall vara enkelt. 
Robotdammsugare, automatiska gräsklippare finner mer och mer sin plats i det moderna hemmet.

Pondteam har under flera år arbetat med automatisk filtrering för din damm till ett överkomligt pris. Svaret är vårt Pondlinkfilter.
Det inbyggda kontrollsystemet ställs enkelt in med vår enkla APP som styr alla funktioner.

Pondlink tryckfilter
LUTA DIG TILLBAKA OCH NJUT 

– MED ETT PONDLINK FILTER SKÖTER SIG DAMMEN SJÄLV

Plug & play mekanisk, biologisk filtrering, UV ljus och andra 
kontrollsystem. Pondlink har WIFI styrning med timerstyrd 
automatisk backspolning, två extra eluttag med timer för 
pumpar, foderautomat eller annat tillbehör.

MODELLER FRÅN 20-80.000 LITER

Inställningar och uppdateringar

Temperatur – mer info i undermenyer

Ställ in automatisk backspolning

Information och timer för ansluten pump, 
via eluttag nr 1

Information och timer för eluttag nr 2

Ge filtret eget namn med en knapptryckning

Manuell backspolning

Timer för UV-C enheten

Visar UV-C lysrörets totala bränntid

PONDLINK APP – ENKEL UPPSÄTTNING OCH PROGRAMERING
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VÄRLDS-
NYHET

• UV hus i rostfritt stål. Bättre verkan på UV-C strålningen.
• Lågt trycktapp med 2” flöde genom alla kopplingar.
• Låg strömförbrukning. 
• Komplett backspolning av filtermaterialet genom en smart dubbelkran.
• Automatiskt inställbart sparprogram vid backspolning.
• Utvecklat av Pondteam International med Dansk design.
• Enkel setup och övervakning av funktioner genom Pondlink appen.

U N I K A  F I N E S S E R !

• UV enhet ingår i alla Pondlinkfilter.

• UV-C lampa och UV enhet kan bytas utan verktyg.

• Rostfritt inbyggt UV-C hus ökar effekten med upp till 30 %.

• Lampans bränntid och funktion övervakas i appen.

Modell 40/80000 har Biomedia av Kaldnestyp i en yttre filterkammare.

* Vi rekommenderar extra cirkulation   **Vi rekommenderar extra UV-C enhet och extra cirkulation
Bara Techno Pro och Vortex X med varioflow varvtalsregulator är möjliga att styra flödet.

Art.nr. 40920  40930 40940 40980 

Modell Pondlink tryckfilter  20.000  30.000  40000  80000 

Max dammstorlek utan fisk (liter) 20.000  30.000  40.000  80.000 

Max dammstorlek med få fiskar (liter) 10.000  15.000  20.000  40.000* 

Damm med Koi (liter) 5.000  7.500  10.000  20.000 ** 

Rek. pump Vorrtech X 13000 / SF Techno Pro 10000 VortechX 18000 / SF Techno Pro 20000 

UV-enhet , W 36 55  55  55 

Slangadapter In / Utlopp, m.m 40/50 40/50 40/50 40/50 

Utvändigt gängade anslutningar 2” 2” 2” 2” 

Biomedia (Kaldnestyp) Nej Nej ca 40 liter ca 80 liter 

Filtervolym (liter) 50 75 170 270 

Dimension i m.m. LxBxH 450x450x550  450x450x715 600x600x815 750x750x815

Teknisk information
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UV-C enheter till alla dammar
T A R  E F F E K T I V T  B O R T  G R Ö N T  V A T T E N  S Å  A T T  D E T  B L I R  K L A R T

Vad UV-ljus hjälper mot

UV-ljus tar bort svävalger (grönt vatten). Du får ett klart vatten om du 
väljer en riktig UV-C-enhet. Det kan i vissa fall användas mot parasiter och 
bakterier. Vattnet ska då passera långsamt och UV-ljuset ska överdimensioneras.

Vad UV-ljus inte hjälper mot

Det dödar inte trådalger. Det är inget filter i den meningen att vattnet filtre-
ras och blir biologiskt bättre. Det påverkar inte filtermaterialet eller dam-
mens biologiska miljö eftersom det bara är vatten som passerar UV-ljuset 
som påverkas och de flesta nyttiga bakterier är inte frisimmande utan sitter 
i filtermaterial, på dammens kanter och i botten materialet. De passerar 
därför inte UV-enheten.

Vi har komplett urval

Vi har UV-C-enheter till alla trädgårdsdammar från små enheter till avan-
cerade enheter för er med stora dammar eller mycket koifisk i dammen. 

Lösa UV-enheter är bra att komplettera befintliga filter med eller för att öka UV-C -intensiteten i dammar med mycket sol eller hög belastning. 
Pondteam har en ny generation UV-enheter som har en modern design och smarta finesser. Det är lätt att se att lampan verkligen lyser. 
Finns från små 9 W till stora enheter i rostfritt stål.

U V - E N H E T E R  T I L L  A L L A  D A M M A R

UV-C Pro rostfri UV-enhet 
ger upp till 30% större UV-intensitet. Stora 
kontrollfönster så att du enkelt ser funktionen. 
PL-lampor med standardsockel. Fyra in/ut-
gångar gör monteringen flexibel.

PondFriend UV-enheter
Ett enklare och bra alternativ. Lätt att se funktionen. 
Bypass-funktion för att ge rätt mängd vatten. 
Både lampa och skyddsglas är av riktigt kvartsglas.

Tydliga siktglas där du ser 
att UV lampan lyser.

Alla enheterna använder
standardlampor. Inga problem 
att hitta utbytesrör

Art.nr. Modell Rek. pump Max flöde Antal Max damm Max damm Storlek Anslutningar 

   SF Techno l/t watt utan fisk med mycket fisk (LxBxH) mm 

40305 UV-C 9 W Pondfriend 3000 3000 9 9000 liter 2250 liter 176 x Ø70 Ø20/25/32/40 mm slang 

40302 UV-C 18 W Pondfriend (2014)  5000 4500 18 18000 liter 4500 liter 332x350x132  Ø20/25/32/40 mm slang 

40304 UV-C 36 W Pondfriend (2013) 6000 6000 36 36000 liter 9000 liter 525x350x132  Ø20/25/32/40 mm slang 

40308 UV-C 55 W Pondfriend  8000 8000 55 55000 liter 12000 liter 645x350x132 Ø20/25/32/40 mm slang 

40349 UV-C Pro 36 W - Rostfritt (2013) 8000 6000 36 36000 liter 9000 liter 578 x Ø76 Ø25/40/50 mm slang & 63 mm för limning 

40344 UV-C Pro 55 W - Rostfritt (2013) 10000 9000 55 55000 liter 12000 liter 698 x Ø76 Ø25/40/50 mm slang & 63 mm för limning 

40341 UV-C Pro 75 W - Rostfritt (2013) 12000 12000 75 65000 liter 15000 liter 975 x Ø76 Ø25/40/50 mm slang & 63 mm för limning

Enkla, levereras komplett med kopplingar, fem meters sladd och ska bara 
anslutas över en jordfelsbrytare till elnätet.

Långtidsverkande lampa

Samtliga lösa UV-C-enheter använder PL-S- eller PL UV-C-lampor. Pond-
Teams HQ2-lampor har även lampglas av kvartsglas, vilket ökar effektivi-
teten ytterligare. Äkta kvartsglas omsluter lampan och släpper igenom 89% 
av UV-strålarna. 2011 utökade Pondteam sitt sortiment med professionella 
UV-C-enheter. Dessa UV-C-enheter har ett UV-hus som består av rostfritt stål. 
De här UV-enheterna är avsedda för större dammar där belastningen är hög.

Du kan också komplettera BioClear XL filter med en extra UV-C-enhet 
som kopplas in när belastningen är som högs under högsommaren.

För mer information om UV-C, besök vår hemsida www.pondteam.com
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Titta på socklarna så du får rätt lampa när du 
byter lysrör till ditt UV-C-ljus. Tänk på att längden 
på lampan varierar med styrkan.

Du kan inte ha en starkare lampa än 
UV-enheten levererats med. Pondteams HQ2 
UV-C-lampor har kvartsglas även i lampan. 
Normalt är bara skyddsglaset i kvarts men i HQ2 är 
lampglaset också av kvarts. Det ger en starkare 
UV-C-strålning i inledningsskedet när det 

speciellt behövs. Titta efter HQ2-märkningen så 
är du säker att det är en kvalitetslampa som ger 
en riktig UV-C-strålning. 

OBS! UV-C lampan ska bytas varje år, även 
om den lyser, eftersom lampans förmåga att avge 
UV-C strålning minskar radikalt efter den tiden. 
Ett bra tips är att göra det tidigt på våren så 
följer lampans intensitet dammens belastning.

Byt lysrör varje år
DET FINNS MÅNGA OLIKA UV-C-RÖR PÅ MARKNADEN. 

VI HAR ETT STORT URVAL SÅ ATT DU KAN HITTA VAD 

DU SÖKER.  

Art.nr. Produkt Watt Lampsockel  Passar modellerna 

40412 HQ2 Utbyteslysrör  5 PL-S Bl.a Tryckfilter 2500, UV 2500, Multimax 2500 

40441 HQ2 Utbyteslysrör  7 PL-S Tryckfilter  4000 

40410 Utbyteslysrör Cyklon  9/18 E-14 Cyklon tryckfilter 2000, 4000, 6000 

40411 Utbyteslysrör Cyklon  24 E-14  Cyklon tryckfilter 10000, 15000 

40413 HQ2 Utbyteslysrör  9 PL-S Bl.a PowerClear 7000, Multimax 7000, PondFriend 9000, CombiClear 1000/2500/3000 

40442 HQ2 Utbyteslysrör  9* PL-S Tryckfilter  7500, finns även i 230 V, CombiClear 2000  

40414 HQ2 Utbyteslysrör  11 PL-S Bl.a PowerClear 10000, 15000 UV 10000, Multimax 10000, BioClear 5000 

40443 HQ2 Utbyteslysrör 11* PL-S Tryckfilter  10000, finns även i 230 V, CombiClear 4000 

40418 HQ2 Utbyteslysrör 18 PL Bl.a UV 20000, PondFriend 18000, BioClear 10000 ny modell 2010 

40415 HQ2 Utbyteslysrör 24 PL Tryckfilter  15000 

40416 HQ2 Utbyteslysrör 36 PL Bl.a UV 35000, PondFriend 36000, BioClear 15000, UV-C pro 36 W, PondLink 20000 

40417 HQ2 Utbyteslysrör 55 PL UV 55000, BioClear XL 30/40000, UV-C pro 55 W, PondLink 30/40/80000 

40451  HQ2 Utbyteslysrör 60 PL BioClear 25000 

40432  HQ2 utbyteslysrör  75 Rund sockel med 4 stift UV-C pro 75 W 

40445 Utbyteslysrör Jumbo 75 Rosa sockel med 4 stift UV Jumbotech 75000  Obs! Har rosa sockel 

40447 HQ2 Utbyteslysrör 95 PL UV-C pro 95 W
*lågvolt

Vår app gör 

alla till damm-
experter
Osäker på vilken UV-C 
lampa som passar din 
enhet?  
I appen finns bilder på 
olika filter och vilken 
lampa som passar. Enkelt 
att hitta rätt UV-C lampa.

40445

40412-14 
och 40441-43

40432

40410-1140415-18, 40447 och 40451

51
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Belysning
B E L Y S  D I N  D A M M  O C H  T R Ä D G Å R D  P Å  M Å N G A  O L I K A  S Ä T T

Belysningar till damm och trädgårdar har kommit starkt de senaste åren och de ger verkligen en helt ny dimension. Nu kan du njuta av din damm hela 
året. En vacker belysning gör sig faktiskt bäst under mörka vinterkvällar. Det finns flera olika typer av belysningar både för direkt ljust, indirekt ljus eller 
till figurer, stenar m. m. Pondteam har ett brett sortiment med belysningar som passar för allt från att belysa små detaljer till att belysa upp större ytor av 
en damm eller trädgård. Även variationen med färgade belysningar är viktig för att skapa intressanta blickfång i och vid dammen.

Spotlights
Spotlight är belysningar avsedda att lysa upp 
något där armaturen inte ska synas.  
Pondteam har ett stort sortiment LED-spotlights 
som har varmvitt ljus. LED drar bara ungefär 
10% energi jämfört med äldre halogenspots. 
Det finns både mindre i plast och större belys-
ningar med Power LED-dioder.

Aqualights
Aqualights är små lampor som passar för indi-
rekt belysning vid massor av tillfällen. Lampan 
som är LED är på bara 0,5 W kan placeras i 
amforakrukor där det rinner vatten, i utlopps-
hålet på vattenstenar eller liknande. Lampan 
är bara ca 13 mm i diameter vilket gör att den 
passar på de flesta ställen och är lätt att dölja.

LED-ringar
Till vattenstenar finns det små LED-ringar 
med 6 eller 9 dioder. Modellen med 6 dioder 
finns med vitt , blått eller gult ljus. Den nya 
modellen med 9 dioder finns med vitt ljus. 
Ringen passar i ett 32 mm hål, slanganslutning 
och packningar medföljer. De finns också utan 
trafo och kan då direktkopplas på samma trafo 
som våra vattenstenspumpar i lågvoltsversion. 
Trevägsadapter medföljer så det passar direkt.

Det finns även 48 och 96 dioders LED-ringar, 
som bl.a. passar på fontänröret på Superjet 
pumparna från modell 2000. LED-ringarna 
finns med vitt eller färgskiftande ljus.

Ljusglober / Hängande lampa
De lysande kloten lyfter en trädgård när det gäller 
ljus. De finns både i klot och oval form. Det 
milda ljuset från dem sprider ett behagligt sken. 
Pondteams RGB lampa med E27 sockel, gör 
att du kan ställa vilken färg du vill ha. Denna 
speciell lampa kan beställas via någon av 
Pondteams återförsäljare. Lampan levereras 
med fjärrkontroll med 15 olika nyanser av 
grundfärgerna, samt vitt. Det går även att välja 
något av de fyra förprogrammerade färgspelen 
istället för fast ljus. Så enkelt att ett barn kan få 
glädjas över att välja färg. 
Den nya hängande ”glödlampan” passar både 
till dekorationsbelysning och till att lysa upp en 
mörk passage vid hemmet.



53

H

Ljusglober
M O D E R N T  O C H  S T I L R E N T

Lysande globerna är dekorativa och enkla att placera ut separat eller i grupp, för att skapa ett blickfång i 
trädgården. Det finns tre storlekar på runda glober och en mellanstor oval modell. Den matt-vita plasten de 
är tillverkade i, bidrar till att ljusskenet blir behagligt. Ljusgloberna passa lika bra att ha ute sommar som vinter, 
då materialet inte påverkas varken av kyla eller sol. Genom att välja att köpa till Pondteams färgskiftande LED  lampa, 
kan ljusgloben göras till en föränderlig belysningsupplevelse. Den medföljande fjärrkontrollen till lampan, gör det enkelt 
att välja olika fasta färger eller något av de förprogrammerade färgscheman som lampan kan ställas in på. Önskar man använda en 
vanlig lampa, passar alla lampor med E27 sockel och på max 25 W.

Art.nr. Produkt Mått ØxH cm Materialfärg Lampsockel Volt Längd elkabel Garanti Tillbehör färgskiftande lampa

60274 Ljusglob diameter 25 25x25 Transparent matt E27 230 5 meter 2 år 60371 LED Lampa RGB

60276 Ljusglob diameter 35 35x35 Transparent matt E27 230 5 meter 2 år 60371 LED Lampa RGB

60277 Ljusglob diameter 50 50x50 Transparent matt E27 230 5 meter 2 år 60371 LED Lampa RGB

60280 Ljussten oval 40x22 Transparent matt E27 230 5 meter 2 år 60371 LED Lampa RGB

60281 Ljuslampa hängande 20x35 Transparent matt E27 230 5 meter 2 år 60371 LED Lampa RGB

Den enkla fjärrkontrollen 
till ”LED lampa RGB” 

(art.nr 60371), gör det 
enkelt att ändra upplevelsen 

av en belysning.
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LED-ringar

LED 6, Vattenstensring.  
 Art. nr 60204-60209.

Ø 30 mm x höjd 22 mm. 

LED-ring, 96 dioder. 
Art. nr  60215-60216. 

LED-ring, 48 dioder. Art. nr  
60217-60218. 

LED ring Pro 12 dioder.
Art.nr. 60200-60201.

Större LED-ringar som bl.a. 
passar på fontän röret till 
våra Superjet 2000-5000 
munstycken och 1” fontänset. 
Finns i vitt eller färgskiftande.

LED 6, plast vit, med 
transformator. 

Art. nr 60230-60231. 
Finns också i trepack 60232.

Belysningar & tillbehör
B E L Y S N I N G A R  F Ö R  D A M M  O C H  T R Ä D G Å R D .

Rätt belysning är det som lyfter dammen och trädgården efter mörkrets inbrott. Det kan vara allt från att punktbelysa en växt till att installera en vat-
tensten med belysning till att anlägga en damm med tillhörande vattenfall som kvällens blickfång. Möjligheterna är många och i vårat sortiment finns 
allt från de små belysningarna till tex. stora LED-ringar för fontäner och LED Spot Pro 12/18 dioder som kan lysa upp en husfasad eller en mörk trädgård.

LED 9 dioder, Vattenstensring vit med trafo. Art.nr. 60203. Denna LED 
ring har samma ytter diameter som övriga vattenstensringar. Den har 
dock ett starkare sken då den har 9 st dioder som lyser med ett varm-
vitt sken. En smart funktion är att övre delen med LED dioderna är 
avtagbar och kan bytas när de är förbrukade.

LED Ministream.
Art.nr. 60221-60222

LED 9 dioder, vattenstensring vit 
med trafo. Art.nr. 60203.

Art.nr. Produkt Watt 

60204 LED 6 Vattenstensring vit med trafo 1 

60205 LED 6 Vattenstensring vit utan trafo 1 

60206 LED 6 Vattenstensring blå med trafo 1 

60207 LED 6 Vattenstensring blå utan trafo 1 

60208 LED 6 Vattenstensring gul med trafo 1 

60209 LED 6 Vattenstensring gul utan trafo 1 

60230 LED 6 Plast vit med trafo 1 

60231 LED 6 Plast vit utan trafo 1 

60232 LED 6 x 3st Pond Friend plast vit m. traf 3 

60203 LED 9 dioder Vattenstensring vit med trafo 1,4

60217 LED Ring 48 dioder vit – Ø80/34 mm 5 

60218 LED Ring 48 dioder färgskiftande 5 

60215 LED Ring 96 dioder vit – Ø110/34 mm 10 

60216 LED Ring 96 dioder, färgskiftande 10 

60200 LED ring Pro 12 dioder, vit 14 

60201 LED ring Pro 12 dioder, färgskiftande 14 

60221 LED Ministream, vit m. trafo 2

60222 LED Ministream, blå m. trafo 2
Lyser upp allt från liten sten till stor fontän. De mindre LED-ringarna belyser vattnet 
när det passerar genom ringen.  De större LED-ringarna lyser upp fontäner och skapar 
en spännande ljusbild.

Smart LED ring”
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Aqua minilight LED

Minilighten är bäst för indirekt belysning. Placeras bakom en sten, 
i en kruka eller i utloppshålet på en vattensten. Diametern är 
bara ca 13 mm. Den finns både med och utan transformator. 
Kan välja att koppla samman flera enheter för att t.ex. belysa ett 
föremål från olika håll samtidigt.

LED-spot Pro 3 W, metall.
 Art. nr 60250.

LED-spot Pro 12 W, metall. 
Art. nr 60251.

LED-Spot 1,6 W inkl. ljussensor. 
 Art.nr 60240.  

Även i 3-pack art.nr 60241.

LED-Spot Power, 1x3 W, inkl. ljus-
sensor. Art. nr 60245. 

Även i 3-pack, art. nr 60246.

 LED Spot Pro 18 W metall. 
Art. nr 60257.

 Aqua minilight LED. 
Art.nr. 60108/60110.

Art.nr. Produkt Watt 

60108 Aqua minilight 0,5 W LED, med trafo 0,5 

60110 Aqua minilight 0,5 W LED, utan trafo 0,5

60240 LED Spot – 1,6 W inkl. ljussensor 1,6  

60241 LED Spot – 3x1,6 W inkl. ljussensor 4,8 

60242 LED Spot Power 1 W - 1 pack 3 

60243 LED Spot Power 1 W - 3 pack 9 

60245 LED Spot Power 1x3 W inkl. ljussensor 3 

60246 LED Spot Power 3x3 W inkl. ljussensor 9 

60247 LED Spot Power 6 W - 1 pack 6 

60248 LED Spot Power 6 W - 3 pack 18 

60250 LED Spot Pro 3 W metall 3 

60251 LED Spot Pro 12 W metall 12 

60256 LED Spot Pro 12 W metall,  kort kabel ca. 1 m. 12 

60257 LED Spot Pro 18 W metall, vit 18 

30362 Belysningsset till Flytande fontän 3x6 Watt LED 18

30378 Belysningsset Flytande fontän 6x6 Watt LED 36

Transformatorer och kabelskarvar
Vi har ett stort sortiment tillbehör till våra belysningar. Förlängningskablar till alla 12 V belysningar som kan kopplas ihop. 
För att skarva kablar finns undervattensskarvar och kabelboxar.

Art.nr Produkt 

60330 Transformator IP44, 21 W inkl. 3-vägsfördelare 

60331 Transformator IP44, 36 W inkl. 3-vägsfördelare 

60329  Transformator IP44, 45 W inkl. 3-vägsfördelare 

60332 Transformator IP44, 60 W inkl. 3-vägsfördelare 

60333 Transformator IP44, 105 W inkl. 3-vägsfördelare 

60341 Trevägsfördelar 1 hane - 3 hona 

60348 Förlängningskabel 7,5 m/3-vägsfördelare 

60353 Ljussensor utan timer 12 V, 105 W

Art.nr Produkt 

60366 Kabel fördelare 6 ledningar undervatten 6,5-11 mm 

60367 Kabel fördelare 6 ledningar undervatten 9,5-13,5 mm 

60368 Kabelskarv 6,5-11 mm undervatten 

60369 Kabelskarv 9,5-13 mm undervatten 

50240   Kabelgenomföring MG50

Ö V E R  V A T T E N U N D E R  V A T T N E T

LED Spot Power 1W. Art.nr. 
60242. Finns även i 3-pack, 

art.nr. 60243.

LED Spot Power 6 W. Art.nr. 
60247. Finns även i 3-pack, 

art.nr. 60248

Pondteams belysningar matas med 12V lågspänning, men kom ihåg:
Transformatorer får aldrig belastas med högre spänning än den är avsedd för. En trafo på 60 W kan bara användas till max 3 X 20 W = 60 W.

Nyhet Nyhet

LED-spot
PUNKTBELYSER FÖREMÅL SOM T.EX. ETT  
VATTENFALL, ETT TRÄD ELLER EN FONTÄN  
PÅ ETT DEKORATIVT SÄTT
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Belysning flytande fontäner
GE DIN FONTÄN EN NY DIMENSION UNDER MÖRKA HÖST OCH VINTERKVÄLLAR 
MED EN VACKER BELYSNING

De flesta av våra flytande fontäner kan du köpa med LED belysningar. 
30361 och 30377/79 har förberedda set som du enkelt monterar själv. Fästen 
och skruvar medföljer. Till de övriga finns på LED ringar i olika utförande eller 
spot i rostfritt.

Fontänens flytelement är förberett för enkel 
montering av de belysningsset (art.nr. 30362,  
30378) som finns att köpa till.

Alla våra flytande fontäner kan fås med ljus. Till modell 35 och 60000 finns det färdiga set på tre respektive sex kraftiga LED spot. 
Monteras enkelt i de förberedda beslagen.

Art.nr Produkt Watt

30362 Belysningsset Flytande fontän 3x6 LED, till art.nr. 30361 18

30378 Belysningsset Flytande fontän 6x6 W LED, 

  till art.nr. 30377/30379 36

60251 LED Spot Pro 12 W metall 12

60200 LED ring Pro 12 dioder, vit 14

60201 LED ring Pro 12 dioder, färgskiftande 14



57

I

Rökmaskiner som skapar dimma är ett utmärkt komplement till tunnor, dammar eller något annat vattenarrangemang. Med 
hjälp av ultraljud sönderdelas vattenmolekylerna till en fin ånga som uppfattas som rök. Det är ljudlöst och påverkar inte dina 
fiskar eller andra djur. Pondteam har rökmaskiner i flera storlekar med hela 7,5 meter kabel så de lätt kan placeras på önskat 
ställe. Med en rökmaskin kan du skapa en spännande stämning i trädgården.

Art.nr  Produkt Mått ØxH m.m Volt Energiförbrukning W 

60750 Rökmaskin Flytande med 3 utblås, vit LED 190x90 24 68 

60769 Rökmaskin Flytande med 3 utblås, färgskiftande LED 190x90 24 68 

60751 Rökmaskin med ett utblås och LED-belysning 45x45 24 24  

60752 Rökmaskin med tre utblås och LED-belysning 68x30 24 72 

60753 Rökmaskin med fem utblås och LED-belysning 85x55 24 120 

60754 Rökmaskin med nio utblås och LED-belysning 120x55 36 280 

60755 Flytring till rökmaskin med tre utblås, (art.nr. 60752) 

60756 Flytring till rökmaskin med fem utblås, (art.nr. 60753) 

60757 Flytring till rökmaskin med nio utblås, (art.nr. 60754) 

60758 Flytring till rökmaskin med 1 utblås, (art.nr. 60751) 

60761 Reservmembran för rökmaskin, 1 st 

60762 Reservmembran för rökmaskin, 3 st

S K A P A R  E N  S P Ä N N A N D E  S T Ä M N I N G  I  T R Ä D G Å R D E N  

Rökmaskiner

Art.nr. 60754. Rökmaskin med 9 utblås 
och vit LED-belysning.

Art.nr. 60751. Rökmaskin med 
1 utblås och vit LED-belysning.

Flytring som ser till att rökmaskinen hålls på 
en nivå i vattnet så att bästa rökeffekt uppnås.

Art.nr. 60750/60769 Rökmaskin 
Flytande med 3 utblås och LED-
belysning.

Spännande till 
Halloween
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Förberedelser inför vintern

Du hindrar enkelt löv att falla ner i dammen 
genom att spänna Pondteams lövnät över den. 
De medföljande hakarna hjälper dig att enkelt 
sätta fast nätet. 

Rensa nätet regelbundet från löv. När de sista 
bladen har fallit tar du bort nätet och gallrar bort 
vissna växter. Har du högre gräsliknande växter 
bör de inte klippas förrän till våren då de hjälper 
till med syretillförseln i dammen även på vintern.

Till sist tar du bort så mycket smuts och slam 
du kan från bottnen med en finmaskig håv. Skifta 
samtidigt ca 1/3 till 1/2 av vattnet. Dammen är 
nu klar att möta vintern.
OBS! dammen ska aldrig tömmas helt och ren-
göras inför vintern. Du slår då ut det biologiska 
systemet och får i praktiken en ny damm när du 
sätter igång den igen på våren.

Det viktiga syret!

Syre är livsviktigt för alla levande organismer. 
Eftersom den största syreupptagningen i dammen 
sker genom ytvattencirkulation är det viktigt att 
ha lite öppet vatten. Du kan ha en mindre pump 
som cirkulerar vattnet eller ännu bättre en syre-
pump. Varning för om cirkulationen är för stark, 
exempelvis om en stor pump går under vintern, 
då riskerar du att fisken dör eftersom fisken för-
brukar energi för att motverka den starka cirku-
lationen. Det är därför bäst att använda en syre-
pump så fisken kan gå i vila utan att behöva 
kämpa mot vattenströmningen från en pump. 
Pondteam har ett brett sortiment luftpumpar som 
passar till alla dammar. Syrepumpen ska placeras 
torrt och kallt vid sidan om dammen. Orsaken till 
att den ska stå kallt är att det annars bildas kon-
dens i slangen som fryser. Syrestenen placeras ca 
30-40 cm djupt, en bit från djuphålan så det 
varmare vattnet där inte påverkas. Vill du öka 
säkerheten ytterligare finns det doppvärmare av 
titanstål som flyter och hjälper till att hålla en 
vak isfri.

 

Läs mer om hur du  

övervintrar din fisk på  

www.pondteam.com

Vad gör jag med fiskarna?

Är dammen tillräckligt djup så den inte riskerar att bottenfrysa kan de flesta kallvattenfiskar vara kvar. Du matar med 
Pondteams energifoder som innehåller mycket kolhydrater och lite protein vilket fisken lätt kan smälta. Du slutar 
mata när fisken inte längre är intresserad av mat.

En luftpump är det perfekta hjälpmedlet för att fisken ska klara vintern. Den luftar ur sumpgaser och hindrar 
dammen från att frysa igen. 

Tar du in fisken på vintern bör den placeras ljust i en temperatur på minst ca 12° så att den kan matas. Undvik att 
ha vattentemperaturen på 7–11° eftersom fisken då har svårare att tillgodo göra sig näring samtidigt som den förbru-
kar energi. Glöm inte att ha en liten pump som cirkulation och göra regelbundna delvattenbyten.

Så här vinterförvarar du växterna

Är dammen djupare än ca 50 cm och näckrosen 
har ett etablerat rotsystem är det bäst om den står 
kvar ute i dammen. Gula sorter har lite sämre 
härdighet. Om du redan från början planterar 
näckrosen i en stor korg blir också härdighteten 
större eftersom det ska mycket till för att det ska 
frysa rakt igenom leran.

Tar du in näckrosen bör den förvaras svalt, 
bara någon plusgrad. Den kan förvaras antingen 
i en spann vatten eller torrt ungefär som potatis.

Övriga växter står kvar i dammen om de är 
härdiga. Tar du in sumpväxterna ställs de svalt, 
ca 0-5 grader, men utan vatten. Omplantering 
sker på våren. Bletilla- och Zanthedersialökar  
kan förvaras torrt och svalt.

Flytväxter, exempelvis Pistia (musselblomma), 
får betraktas som ettåriga och dör vid första frosten. 
Vill du ändå försöka övervintra de här arterna ska 
de förvaras ljust och varmt.

Höst och vinter i dammen
D E T  K O M M E R  E N  V Å R …

Nästa års säsong grundläggs till stor del av hur du sköter höststädningen av dammen inför vintern, så att den får en bra start till våren. Löv och annat 
skräp som faller ner i dammen, växter som vissnar när kylan kommer och ljuset minskar, sjunker långsamt till botten och bygger upp en näringsdepå av 
organiskt material. Även på vintern förbrukar nedbrytningsprocessen syre. Om det då finns mycket löv och annan organisk biomassa som ligger kvar 
blir risken för syrebrist och uppkomst av sumpgaser betydligt större. När sedan våren kommer med snabbt stigande temperaturer och ökad solstrålning 
finns det ett näringsrikt vatten som ger en kraftig algtillväxt. Dammens växter har inte kommit igång och kan ta upp den överflödiga näringen. För att 
undvika en näringschock på våren är det bra om du på hösten avlägsnar så mycket organiskt material från dammen som möjligt.
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Luftpump 
Super 8500. 
Art.nr. 30506.

Art.nr. Produkt Beskrivning 

30648 Syresten till luftpump liten,  till 4/6mm slang 

30649 Syresten stor blå rund till 4/6 mm slang 

30650 Syresten megastor vit till 9 mm slang 

30656 Syreplatta liten Ø 107x19mm till 4/9 mm slang 

30655 Syreplatta stor rund, Ø155x22mm till 9 mm slang

30658 Luftfördelare luftslang  in 9 mm, ut 12 st. á 4 mm

En luftpump är användbar i dammen både sommar och vinter. Sommartid tillför den syre till det 
varma syrefattiga vattnet. Vintertid vädrar den bort sumpgaser som annars kan leda till att fiskar 
dör av syrebrist. Syrestenen placeras en bit ifrån djuphålan på ca 30-40 cm djup.
 Tänk på att även dammens form spelar in vid val av luftpump. Ex. så kräver en avlång damm 
luftning på mer än ett ställe för effektivast syresättning.

Att tillsätta syre är speciellt viktigt om du har  
mycket fisk eller stora Koi i din damm. På vintern 
är syret bra för att lufta ut sumpgaser och hålla en 
vak öppen. Kombinera då med en dammvärmare. 

Även på sommaren gör en luftpump stor nytta. 
Varmt vatten håller kvar syre sämre än kallt, sam-

tidigt som nedbrytningsprocessen förbrukar 
mycket syre. Har du då mycket fisk i dammen finns 
risken att den drabbas av syrebrist varma sommar-
nätter om du inte tillsätter extra syre. Det beror bl.a 
på att växterna på dagen avger syre men på natten 
istället förbrukar syre och avger CO2.

Luftpumparna Super  
levereras komplett med 
slang och syrestenar.

Luftpumpar

Syresten till 
luftpump, liten. 
Art. nr 30648

Syresten, megastor vit. 
Art. nr 30650  

Syreplatta, stor rund. 
Art.nr 30655

Syresten, stor blå rund. 
Art. nr 30649  

Art.nr. 30658 Luftfördelare till luft-
slang 9 mm, 12 utgångar á 4 mm. 
Passar alla supermodellerna. 

Luftpump 108.  
Art.nr 30500

Art.nr. Produkt Luftmängd l/tim Beskrivning Passar damm Luftsten max djup 

30500  Luftpump 108  108 1 syresten 1,5 m2 60 cm 

30501  Luftpump 270 270 2 syrestenar 4 m2 60 cm 

30502  Luftpump 540  540 2 syrestenar  8 m2 60 cm 

30503 Luftpump Super 1680  1680 1 syresten  10 m2 80 cm 

30504 Luftpump Super 3000 3000 2 syrestenar 20 m2 120 cm 

30505 Luftpump Super 4200 4200 2 syrestenar 30 m2 120 cm 

30506 Luftpump Super 8500 8400 2 syrestenar > 40 m2 120 cm  

30512 Luftpump AirFlow 400 400 2 syrestenar 8 m2 60 cm

OBS!
Alla luftpumpar 
levereras med 
slang och syresten.

Syreplatta, liten rund. Art. nr 30656.

Nyhet
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Art.nr Produkt 

70510 Lövnät / Bärnät 2 x  3 m 

70511 Lövnät / Bärnät 4  x  6 m 

70512 Lövnät / Bärnät 6  x  6 m 

70513 Lövnät / Bärnät 6 x 12 m 

70702 Dammtång 1,25 meter 

70531 Dammvärmare i titanstål 100 W, 230 V 

70532 Dammvärmare i titanstål 300 W, 230 V 

70710 Termometer, flytande

Art.nr Produkt 

70413 Håv bambu, 1,8 meter lång 

70401 Håv med teleskophandtag 0,75-1,15 m, fint nät

70402 Håv grov med aluminiumskaft 1 m

70403 Håv fin med aluminiumskaft 1 m 

70407 Håv med teleskophandtag 1,5-2,3 m, grovt nät 

70409 Håv med teleskophandtag 1,5-2,3 m, fint nät 

70405 Håvteleskophandtag, längd 1-2,2 m. 

70410 Håvnät till teleskophåv grovt, till art.nr. 70405 och 70407 

70406 Håvnät till teleskophåv fint, till art.nr. 70405 och 70409

Den dagliga skötseln av dammen grundläggs av rätt hjälpmedel. Med enkla 
medel hjälper du din damm till balans. Gamla och dåliga blad klipps lätt 
bort med en sax. Större skräp som sjunkit till botten kan du enkelt få upp 
med dammtången. Inget sparar mer arbete till våren än att spänna över ett 
lövnät på hösten. Det är också ett effektivt skydd mot hägern.

För att hjälpa fiskarna klara vintern är Pondteams dammvärmare bra 
hjälpmedel. Vill man istället ta in fiskarna är det lämpligt att håva upp dem 
när hösten kommer. De är då slöa men har inte slutat äta, vilket 
är bra om de ska fortsätta matas inomhus under vintern.

R Ä T T  R E D S K A P  S P A R  T I D  O C H  A R B E T E

Håvar, lövnät, dammvärmare m.m.

En dammvärmare i titanstål  
håller en liten vak öppen även  
i strängaste kyla. Flytkropp  
medföljer så att dammvär-
maren kan flyta på ytan.

Dammtången när du behöver plocka upp saker som fallit ner i 
dammen. Art.nr. 70702.

Art.nr. 70403

När våren kommer kan lövnätet bli 
ett bärnät. Hindrar fåglar från att 
tex, äta upp årets jordgubbar.

Höst- och vintertillbehör Håvar

Art.nr. 70402. Art.nr. 70413.

Art.nr. 70407. Art.nr. 70401.Art.nr. 70409

Ett lövnät kan förutom att förhindra löv i dammen, 
försvåra för hägern när den vill äta fiskarna.

Nyhet
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PondClean dammsugare ger med sin kraftiga pump på hela 9000 liter ett kraftigt kontinuerligt 
flöde. Avloppslangen kan läggas direkt på gräsmattan eller i en rabatt. Bättre och näringsrikare 
gödning finns inte. Dammsugaren klarar partiklar upp till 25 mm. Medföljande fjärrkontroll 
gör det enkelt att sätta på och stänga av dammsugaren. (Art.nr. 70313).

Dammsugar Maxi, kan också användas som våtdammsugare  
till poolen eller för att suga upp vätska på stenplattor. En stor 
behållare på 35 liter med hjul gör den lätt att flytta med sig. 
Dammsugaren fyller behållaren och töms sedan automatiskt. 
Många tillbehör medföljer, bl.a. ett transparent munstycke så 
att du tydligt ser skräpet som sugs upp. (Art. nr. 70310.)

Dammsugning bör även tillämpas i dammar. Pondteam har några olika 
dammsugare som kan användas i detta syfte. Fördelarna med att damm-
suga bottnen i dammen, så att löv, alger och annat skräp försvinner, är 
flera. Dels minskar algbildningen eftersom du suger bort näringsrikt avfall 
som samlats på bottnen. Vattnet i dammen blir också klarare, då 
smutspartiklar som annars grumlar vattnet minskar. 

Pondteams dammsugare, PondClean 9000 är lätt att montera och enkel 
att använda. Den har en kraftig motor som sitter nere vid munstycket 
istället för i en behållare ovan vatten. Den kräver ett vattendjup på ca 30 
cm, för att det ska vara vatten ovanför motorns rotor. Fördelen är att 
dammsugaren har en betydligt bättre sugeffekt än de modeller med en 
behållare. Dammsugaren kan pumpa kontinuerligt och enkelt startas 
och stängas av, via den medföljande fjärrkontrollen.

D A M M S U G A R E  I  A L L A  S T O R L E K A R

Håll rent i dammen

Art.nr Produkt  Volt Energiförbrukning W Min arbetsdjup cm Max arbetsdjup cm 

70310 Dammsugare Maxi 1400 W 230 1400 5 150 

70313 Dammsugare PondClean Techno 9000 liter 230 120 30 200  

Artn.nr.70313 Dammsugare 
PondClean Techno 9000. Den 
här dammsugaren från Pondteam 
har bl.a. en extra kraftig motor.
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Pondbomb (art.nr. 70112) ger din damm 
perfekt balans.

Om det blir obalans, växterna växer dåligt eller det 
finns för lite växter, kommer det att uppstå ett 
överskott av näringsämnen i dammen. Det blir då 
risk för kraftig algtillväxt och dammen ser tråkig 
ut och i värsta fall kan både fiskar och växter dö. 
S t ö r r e  v a t t e n v o l y m e r  m e d f ö r  o f t a  
mindre problem. 

Den högsta nedbrytningsprodukten är ammo-
nium, som bryts ned i två steg av syrekrävande 
bakterier, först till nitrit (som är giftigt för fiskar-
na) därefter övergå det till nitrat som växterna kan 
tillgodogöra sig som vanlig näring. Om den här 
processen inte går snabbt nog, eller syret inte 
räcker till, kommer höga koncentrationer av 
näringsämnen och nitrit att bildas, med alger som 
följd och i värsta fall förgiftning. 

Vattnets pH-värde (surhet) är viktigt

Normalt ledningsvatten har ett pH på ca 7-8 för 
att sedan stiga i en ny damm till ca 8,5. 
 Om dammen fungerar riktigt så sjunker värdet 
åter. Det optimala värdet för en damm i balans är 
cirka 7-8,2. 

Vid felaktiga pH-värden blir nedbrytningen 
sämre. Det bästa sättet att få ett idealiskt pH-värde 
och bra förutsättningar är att  använda 
PondBalans. Medlet ställer inte bara in det idea-
liska pH-värdet, det stabiliserar även KH-värdet. 
Pond Balans höjer pH-värdet om det är för lågt 
och sänker det om det är för högt. Stämmer ljuset, 
en riktig plantering, vatten med inte för mycket 
näring, ett litet antal fiskar som matas sparsamt 
samt en lagom näringstillförsel till växterna, kom-
mer snart de kännetecken som en damm i biolo-
gisk balans har: klart vatten, ingen, eller svag 
algtillväxt, friska fiskar och växter som växer 
ordentligt. 

Alger kommer ofta vid nyinredning eller tidigt 
på våren när växtligheten inte kommit igång, men 
försvinner snabbt när den biologiska nedbryt-
ningen sätter igång. För att förstå och undgå pro-
blem med livet i en damm är det viktigt att veta 
något om det naturliga kretsloppet. Det innebär 
lite om följande begrepp:

• Biologisk balans 
• Näringsinnehåll
• Avfallsämnen 
• Vattnets surhet (pH)

K O R T K U R S  O M  V A T T E N K V A L I T E T

Vattenkvalitet

Bygg upp en mikrofauna

När en ny damm anläggs är den mycket steril. För 
att den ska kunna fungera biologiskt riktigt, och 
därmed få växter och fiskar att trivas, måste det 
byggas upp en bra mikrofauna. Det innebär nyt-
tiga bakterier som bryter ned närings och avfalls-
ämnen som tillförs dammen, t.ex avfalls exkrement 
från fiskar, döda djur, växtdelar eller annat organiskt 
material. Nedbrytningen gör att dammen fungerar 
som ett biologiskt system. Allt under förutsättning 
att förhållandet mellan fiskar, växter och cirkula-
tionen är riktigt

Få ett bättre vatten

För att dammen snabbare ska komma igång kan 
du använda lite vatten eller bottenmaterial från en 
damm som fungerar. Då etableras snabbare en bak-
terieflora. När temperaturen är ca 15°C lägger du 
i en Pondbomb. Det är ett prisbelönt medel i form 
av en geleklump, som innehåller levande nyttiga 
nedbrytningsbakterier. Finns hos din fackhandlare. 

Se till att du har en fungerande cirkulation då 
nedbrytningsbakterier kräver syre för att fungera 
ordentligt. Installera gärna ett Biofilter som ger 
den absolut bästa nedbrytningen och filtreringen. 
I små dammar upp till ca 6000 l rekommenderar 
vi att ni gör ett par delvattenbyten med ca 1/3 
under säsongen. Ett tips är att när ni vattnar blom-
mor tar vatten från dammen som har ett idealiskt 
näringsinne håll och ersätter det med nytt vatten. 
Mata fiskarna sparsamt och ha inte för många. 
När du nyplanterar en damm, se till att du har 
mycket snabbväxande växter i dammen som höjer 
den naturliga biologiska aktiviteten. Lämpliga 
vattenrenande växter är t.ex. hornsärv, crassula 
eller vattenaloe.

Upptäck problem innan de uppstår

Med ett enkelt testset upptäcker du ofta problemen 
innan de syns. Du behöver inte vara kemist utan 
du behöver bara doppa en mätsticka i vattnet, följa 
instruktionerna och läsa av värdena. Det är 
Pondteams Multitestset som ger dig besked om de 
sex vanligaste värdena. 
Läs mer om vattenkemi på www.pondteam.com
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Alla Pondteams vattenpreparat är ut vecklade med tanke på att stärka och 
stimulera det naturliga ekosystemet i dammen. De innehåller inga skadliga 
ämnen och fåglar och andra landlevande djur kan lugnt dricka ur dammen.
 Med hjälp av våra preparat kan du enkelt hålla din damm i balans eller 
om något händer, rätta till det. Alger som sitter fast får du bort med Anti Alg. 
Blir vattnet grumligt och grönt är det Aqua Clear som gäller. Efter vintern 
har det ofta byggts upp ett näringsrikt bottensediment som ger näring till 
alger. Vår slambortagare innehåller både nyttiga bakterier som bryter ner 
näringsämnen och ett naturligt pulver som binder bottensedimentet. Du 
slipper alger som flyter upp på ytan speciellt varma och soliga dagar.

Se upp för kopior!
Akta dig för kopior som inte har samma bio logiska verkan, effekten är 
sällan dokumenterad och i vissa fall kan produkten t.o.m vara skadlig.  
Titta efter våra produkter.

Skapa balans i din damm
E F F E K T I V A  V A T T E N P R E P A R A T  S O M  H J Ä L P E R  D I R E K T

Alla Pondteams vattenpreparat är regi st rerade enligt EU:s kemikaliedirektiv i reachregistret.

Medel för en damm i balans 
och förebyggande mot alger

1. Pondbomb
 ”Geleboll” med en blandning av nyttiga bakterier. Placeras i dammen 

eller filtret och påskyndar nedbrytningen av avfallsämnen. 
 Vald till årets produkt i England.

2. Aqua Start
 Neutraliserar klor, och tungmetaller. Innehåller skyddskolloider för 

att fiskens slemskikt ska skyddas. 

3. Mikrostart
 Vid nyinredning för att filtret ska komma igång. Motverkar alger och 

andra obalanser i vattnet. Innehåller naturliga nedbrytningsbakterier.

4. Biostabil
 Innehåller nedbrytningsbakterier för filter, och bättre livsbetingelser  

i dammen på ett naturligt sätt. Doseras löpande under säsongen.

5. Pondbalans
 Stabiliserar pH-värdet och KH. Neutraliserar klor och innehåller viktiga 

spårelement för fiskar och växter. Skapar idealiska förhål landen i din 
damm. Motverkar alger.

6. Koi Stabil
 Speciellt i dammar med Koi. Sänker respektive höjer pH-värdet till 
 riktigt värde. Stabiliserar KH. Innehåller också spår element för Koi. 
 Ger mät bara förbättringar inom 15 minuter.

7. Fosfat Stabil
 Reducerar algtillväxten väsentligt i dammen, genom att sänka 

dammvattnets fosfathalt.

8. Multitestset mätstickor
 Testremsor att doppa i dammvattnet, för att kunna avläsa värdena 

för: NO3, No2, GH, KH, pH och Cl2.

9. Ammoniak alarm
 Mätare som placeras i dammen, för att visa ammoniak värdena 

under en längre tid.

1. Aqua Clear
 Mot svävalger (grönt vatten). Klumpar ihop svävalger så de 
 kan fångas upp i filter eller med en håv.

2. Anti Alg
 Tar snabbt bort trådalger som sitter fast på stenar och rötter.

3. Clear Pond
 Hjälper mot grumligt vatten. Klumpar ihop fritt svävande 
 partiklar i vattnet.

4. Slambortagare
 Förhindar slambildning på botten och att alger flyter upp till ytan. 

Innehåller ett na tu rligt substrat och nyttiga nedbrytningsbakterier.

5. Algo Stop
 Biologisk bekämpning av trådalger i dammen.

1. Dammsalt
 Salt kan användas både i förebyggande och medicinerande 
 syfte i dammen.

2. Anti Bakterie
 Mot bakteriella infektioner och bukvattensot.

3. Anti Svamp
 Hjälper mot svampbeläggningar på fisk.

4. Anti Parasit
 Mot parasitangrepp på dina fiskar.

Trygghet vid köp av alla Pondteams preparat

Grupp 1 Medel mot algerGrupp 2

Medel mot fisksjukdomarGrupp 3
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ETT STORT URVAL BRA PREPARAT HJÄLPER  
DIG HÅLLA DAMMEN OCH FISKARNA I TRIM

Vattenpreparat / fiskmediciner

Dosera rätt med ”Dammguidens” doserare, 
på www.pondteam.com

Art.nr Produkt 

70112  Pondbomb 500 gr /20000 liter 

70174  Aqua Start, 250 ml vid nyinredning 2250 liter 

70175  Aqua Start, 1 liter 9000 liter 

70181  Mikro Start nedbrytningsbakterier, till 6000 liter 

70182  Bio Stabil, tabletter för stabil miljö, till 6000 liter 

70185  Pond Balans, 250 gr till 2500 liter 

70188  Pond Balans, 1 kg till 10000 liter 

70200  Koi Stabil, 1 kg till 10000 liter 

70201  Koi Stabil, 5 kg till 50000 liter 

70203  Fosfat Stabil, 500 gr till 5000 liter 

70231  Multitestset mätstickor, mäter sex olika värden 

70241  Ammoniak alarm test långtidsverkande

Art.nr Produkt 

70150 Aqua Clear, 250 ml mot svävalger till 5000 liter 

70151  Aqua Clear, 1 liter till 20000 liter 

70165  Anti Alg, 250 g till 5000 liter 

70153  Anti Alg, 1,2 kg till 24000 liter 

70171  Clear Pond, 250 ml til 5000 liter 

70172  Clear Pond, 1 liter till 20000 liter 

70196  Slambortagare, 500 gr räcker till 10000 liter 

70240  Slambortagare, 2,5 kg räcker till 50000 liter 

70203  Fosfatstabil 500 gram till 5000 liter 

70205  Algo Stop pulver mot trådalger 100 gr till 3250 liter 

70206  Algo Stop pulver mot trådalger, 1 kg till 32500 liter

Art.nr Produkt 

70215 Dammsalt, ca 1 kg till 3000 liter 

70216 Dammsalt, ca 10 kg till 30000 liter 

70101 Anti Bakterie fiskmedicin, 250 ml till 2250 liter 

70102 Anti Bakterie fiskmedicin, 1 liter till 9000 liter 

70105 Anti Svamp fiskmedicin, 250 ml 2250 liter 

70106 Anti Svamp fiskmedicin, 1 liter ill 9000 liter 

70110 Anti Parasit fiskmedicin, 250 ml 2250 liter 

70111 Anti Parasit fiskmedicin, 1 liter till 9000 liter

Rätt dosering!

Medel för en damm i balans 
och förebyggande mot algerGrupp 1

Medel mot algerGrupp 2

Medel mot fisksjukdomarGrupp 3
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Dammfiskar / fiskskötsel
Det finns ingenting som ger en damm mer liv än fiskar. Redan när du bygger dammen ska du tänka till och förbereda för fiskar. Det finns flera olika 
sorter som är lämpliga för trädgårdsdammen. De odlade sorterna är framavlade för att synas och har därför ofta lysande färger. Nästan ingen damm är 
för liten för att ha fisk i, det gäller bara att ha lite grundläggande kunskap om fiskens behov. Det finns fiskar som passar alla: från den glade amatören 
till det fullfjädrade proffset.

Stör Sterlett (Acipenser guldenstaedti)

Den stör man kan ha i sin trädgårdsdamm är en 
odlad hybrid som främst används som matfisk. 
 Stören vill ha en lugn omgivning då den annars 
har svårt att få tillräckligt med mat. Den tycker om 
att söka föda på botten, och i naturen är olika 
snäckor och musslor en stor del av deras föda. Vi 
har speciellt sjunkande störfoder.

Koikarpen

Detta är en vacker prydnadsfisk, som härstammar från Japan och finns i många färgvarianter. Den skiljs lätt från guld-
fisken genom två par skäggtömmar från läppen. Koi blir betydligt större än guldfisk och ställer också större krav på 
vattnet och utfodringen. Detta påverkar även dess storlek, så den kan bli mellan 30-100 cm, beroende på levnadsmiljön. 
Den kan övervintras ute men det är då viktigt med syreväxling och att den byggt upp fettreserver under sommaren.

Guld id

Guld id (Leuciscus idus) är en utmärkt fisk till 
trädgårdsdammen. Den trivs bäst i stim om minst 
5 st och är en utmärkt jägare av mygglarver och 
smådjur på vattenytan. Guld iden är fredlig mot 
andra fiskar och går bra att kombinera både med 
guldfisk och koi.

Guldfisk

Guldfisken tillhör släktet Cyprinidae karpfiskar 
och har i många hundra år varit världens mest 
populära fisk i trädgårdsdammar. Det är en fisk 
som passar både för nybörjaren och den mer 
avancerade damm ägaren. Finns i flera varian-
ter, t.ex. Sarasa och Schubunkin.

Matning

Ge aldrig dina fiskar för mycket mat. Det är 
bättre att mata för lite än för mycket. Mixa 
gärna olika sorters foder.
1.  Kontrollera alltid att det inte finns mat över 

efter ca 10-15 minuter. Ta bort överflödig 
mat för att undvika problem med vatten-
kvalitén.

2.  Var sparsam med matningen :
  I nya dammar, eller om du släppt i nya fiskar, 

så filtren koloniserats av nyttiga bakterier.
  Vid kraftiga temperatursvängningar, när 
  fiskarna blir sjuka el. liknande.
3.  På våren när dammen startas upp. Använd 

bara lättsmält foder som energifoder eller 
Hikari wheat germ tills fiskens matsmält-
ning fungerar. Öka fodermängden sakta i 
takt med att temperaturen stiger.

Hur gör jag med nya fiskar?

Normalt kan du ha ca 50 cm fisk på 1000 liter 
vatten (5 st 10 cm fiskar) i en damm. När du får 
nya fiskar ska de vänjas in långsamt. Töm ur ca 
25% vatten från påsen och häll i lika mycket 
dammvatten. Byt vatten under ca 1 timme innan 
du släpper i de nya fiskarna. Nya fiskar bör hållas 
i karantän i ca 14 dagar, för att förhindra sjuk-
domsspridning.

Fisksjukdomar

Fisk bär precis som människor alltid på risken för 
sjukdomar. De bryter först ut om vattenkvaliten 
eller födan blir för dålig, då detta påverkar fiskens 
immunförsvar negativt.

Om du tror att dina fiskar är dåliga, rådfråga 
din  fackhandlare eller titta på vår hemsida www.
pondteam.com där det visas detaljerade diagnoser. 

Med fiskmediciner från Pondteam har du stora 
chanser att dina fiskar snabbt blir friska igen.

är det ett utmärkt tillfälle att kontrollera att dina fiskar mår bra. Märker du att de 
plötsligt inte äter eller verkar slöa kan det vara ett tecken på att de är sjuka.

25-30° C
Fodra 3-4 ggr dagligen

15-24° C
Fodra 2-3 ggr dagligen

12-15° C
Fodra 1 ggr dagligen

10-12° C
Energifoder 3 ggr dagligen

8-10° C
Energifoder 2 ggr dagligen

8° C
Ingen utfodring när 
fisken slutar ätaNär fisken äter …

Termometer flytande 
Art.nr. 70710

Ca 75-100 cm.Ca 30-50 cm.Ca 15-30 cm.

Hägrar eller fiskmåsar kan ibland vara ett prob lem eftersom de också tycker om fisken i din damm. De landar på gräsmattan och spatserar lugnt 
och värdigt ut i vattnet för att äta middag.

Faror för fisken
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Pondsticks

Ett fiberrikt foder för 
guldfisk och andra 
dammfiskar som tar 
foder från ytan. 
Lämpligt att mata med 
under sommarmåna-
derna. Fodret flyter länge vilket gör att det är 
lätt att kontrollera så fisken äter upp ordentligt.

Pondgranulat

Ett bra och fiberrikt 
allroundfoder som 
passar alla damm-
fiskar som tar foder 
från ytan. Fodret flyter 
länge, vilket gör det lätt 
att kontrollera att fisken 
äter upp ordentligt. Fodret innehåller karotin 
som ger dina fiskar skarpa färger, fodret har 
även ett högt energivärde. Storleken på pelletsen 
gör att både små och stora fiskar kan äta fodret.

Färgfoder

Ett komplett foder 
som är lämpligt att 
använda som huvud-
foder Till satsen av pig-
ment som dina fiskar 
får via Pondteams färg-
foder gör deras färger 
intensivare. Fodret innehåller även höga halter 
av animaliska och vegetabi liska proteiner,  
vilket ger dina fiskar en bra tillväxt. Fodret  
flyter vilket gör att det passar alla fiskar som tar 
mat från ytan. 

Pondmeny

Pondmeny är en 
varierad foderbland-
ning med tre olika 
foder i samma hink. 
Den innehåller 
pondsticks, pondsticks 
färgfoder och torkade 
kräftdjur.

Koipellets

Specialfoder till  
koikarp och andra 
stora fiskar Ett foder 
med tillsats av vita-
miner. Högt protein-
värde och tillsats av 
spirulina. Lämpligt 
för alla koikarp för 
att få fram de bästa färgerna.

Guldidfoder

Fodret är främst 
framtaget för 
Guldiden. Men då 
det är ett flytande 
foder, passar det 
även bra till andra 
fiskar som tar 
foder från ytan. 
Fodret är näringsrikt med tillsatta vitaminer, 
vilket Guldiden kräver, då det är en aktiv fisk 
som rör sig snabbt och förbrukar mycket ener-
gi.

Silkeslarver,  
torkade

Till alla fiskar. 
Naturligt foder är all-
tid ett värdefullt till-
skott för dina fiskar. 
De torkade larverna 
äts med förtjusning av de flesta fiskarna i  
dammen. Ger bättre färger. Godis för fiskar.

Störfoder

Stör vill ha ett speciellt foder. Stören kräver ett 
sjunkande foder då 
den har svårt att ta 
foder från ytan. Vårt 
störfoder är speciellt 
utvecklat för att stören 
lätt ska hitta maten. 
Matas ner till ca 3°.

Energifoder 

Lättsmält foder som 
fisken lätt kan 
omvandla i låga tem-
peraturer till energi. 
Vitaminer är tillsatta, 
bl.a den viktiga 
C-vitaminen. Bygger 
upp fiskens reserver inför vintern och ger fisken 
en bra start när det ges på våren. Temperatur 
8-15°. Ej skadligt vid högre temperaturer. 

B R A  F I S K F O D E R  Ä R  V I K T I G T  F Ö R  D I N A  F I S K A R

Fiskfoder

Bra foder till dina fiskar är naturligtvis viktigt. För att dina fiskar ska 
växa ordentligt och visa sina bästa färger ska de matas regelbundet.

Art.nr Produkt Art.nr Produkt 

80409 Pondsticks 1,1 liter (75g) 80445 Pondmeny 5,6 liter 

80411 Pondsticks 3,5 liter (265g) 80417 Koipellets 1,1 liter (325g) 

80413 Pondsticks 5,4 liter (400g) 80419 Koipellets 3,5 liter (1150g) 

80415 Pondsticks 10,6 liter (790g) 80421 Koipellets 5,4 liter (1750g) 

80468 Pondsticks säck 3 kg 80423 Koipellets 10,6 liter (3400g) 

80401 Pondgranulat 1,1 liter (325g) 80498 Koi pellets säck 15 kg (6 mm) 

80403 Pondgranulat 3,5 liter (1150g) 80447 Guldid foder 1,1 liter (85g) 

80405 Pondgranulat 5,4  liter (1750g) 80453 Silkeslarver för fisk 1,1 liter (300g) 

80407 Pondgranulat 10,6 liter (3400g) 80427 Störfoder 1,1 liter (660g) 

80459 Pondgranulat säck 15 kg 80428 Störfoder 3,5 liter (2300g) 

80614 Pond Pellets säck 15 liter (1600g) 80429 Störfoder 5,4 l (6 mm) (3500g)

80493 Färgfoder 1,1 liter (425g) 80430 Energifoder vår/vinter 1,1 l. (400g) 

80495 Färgfoder 3,5 liter (1275g)  80432 Energifoder vår/vinter 3,5 l. (1400g) 

80497 Färgfoder 5,4 liter (2100g)  

Pond Pellets
Bra flytande foder i pellets form, i ekonomisk 
förpackning. Pelletsen är ca 3 m.m. i diameter, 
så passar både mindre och större fiskar.
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Hikari Staple

Ett huvudfoder som innehåller 
allt som dina dammfiskar behö-
ver för att växa.

Hikari Gold

Ett komplett färgfoder 
som är rikt på nyttiga 
näringsämnen. Fodret 
innehåller astaxanthin 
som är en form av karotin 
(det naturliga färgämnet 
i bl.a. morötter) vilket ger 
fiskarna starka naturliga 
färger. Det är främst den 
röda färgen som förstärks. 

Hikari Wheat-Germ

Lättsmält foder som är baserat på vetegroddar. Fiskarna 
kan tillgodogöra sig näringen även i kallt vatten, där-
för är det lämpligt att använda som energifoder under 
hösten och våren.

Hikari

Hikari Saki Balance

Ett foder som garanterar kraftig tillväxt 
och fina färger, utan onödig fettbild-
ning. Det naturliga karotinet i fodret 
framhäver framför allt de röda färgerna 
hos fiskarna.

Hikari Saki Growth

Ett foder framtaget för växande  
koikarpar, som även framhäver 
fiskarnas färger. Fodret innehåller 
naturliga färgämnen som spirulina 
och tillsatt karotin.

Art.nr Produkt 

80801 Hikari Staple mini 500 gr 

80802 Hikari Staple mini 2 kg 

80811 Hikari Staple medium 2 kg 

80812 Hikari Staple medium 5 kg 

80821 Hikari Staple stor 2 kg 

80822 Hikari Staple stor 5 kg 

80841 Hikari Gold medium 2 kg 

80842 Hikari Gold medium 5 kg 

80852 Hikari Gold stor 5 kg 

80859 Hikari Friend medium 4 kg

80858 Hikari Friend medium 10 kg

               Showa, en trefärgad 
           koikarp som utvecklades  
   1927 i Niigata, är en av    
 de populäraste varianterna. 

Hikari är ett världsledande fodermärke för koikarp. De olika foder sorterna är framtagna med 
hjälp av noggrann forskning för att passa koikarpar i olika livsskeden. Fodersorterna är rika 
på C-vitamin, som motverkar stress och immunbrist hos fiskarna.
Hikaris foderserie SAKI används av flera Japanska koiodlare för att få fram prisbelönta koikar-
par. Har vunnit många mästerskap sedan 2003. Pelletskulorna flyter vilket gör det lätt att se 
om fiskarna äter upp och ser friska och pigga ut. 

Hikari Saki Color

Ett dagligt färgfoder rikt på nyttiga närings-
ämnen. Det är speciellt framtaget för att 
framhäva färgerna rött, svart och vitt. 
Innehåller astaxanthin som är en form av 
karotin. Rikt på vitaminer och aminosyror.

Art.nr Produkt 

80857 Hikari Friend stor 10 kg 

80871 Hikari Wheat-Germ medium 2 kg 

80872 Hikari Wheat-Germ medium 5 kg 

80876 Hikari Saki Balance medium 2 kg 

80877 Hikari Saki Balance medium 5 kg 

80878 Hikari Saki Balance stor  5 kg 

80897 Hikari Saki Color Diet medium 2 kg 

80895 Hikari Saki Color Diet medium 5 kg 

80898 Hikari Saki Growth Diet medium 2 kg 

80894 Hikari Saki Growth Diet stor 5 kg

Hikari Friend

Ett basfoder som 
innehåller mycket 
vitamin C. Balansen 
mellan vitaminer 
och amino syror i 
Hikari Friend ger 
fiskarna energi och 
håller dem friska.

V Ä R L D E N S  M E S T  K Ä N D A  F I S K F O D E R

Koikarpen

Det finns ingen fisk som det skrivits mer om än koi-
karpen. Den är Japans nationalfisk med anor långt 
bak i tiden och kallas på japanska ”Nishikigoi” som 
ungefär betyder ”färgad karp”. Iran tros vara 
ursprungslandet för den vanliga karpen ”Cyprinus 
carpio”, som är en utmärkt matfisk. Den spreds över 
världen av handelsmän för cirka 1000 år sedan till 
Kina, Japan och Västeuropa och har odlats för sina 
färger i mer än 300 år. Inga är mer kända än de 
Japanska koi-odlarna och de olika färgvarianterna har 
därför ofta Japanska namn. Koi skiljs lätt från guld-
f i sken genom två  par  skäggtömmar  f rån  
läppen. Koi blir betydligt större än guldfisk och ställer 
också större krav på vattnet och utfodringen. I stora 
dammar blir koi ca 50-60 cm, men kan i undantags-
fall bli ända upp mot en meter. I mindre dammar 
stannar den vid ca 20-30 cm. Den kan övervintras ute 
men det är då viktigt med syreväxling och att den byggt 
upp fettreserver under sommaren.

Det finns tre storlekar på pelletskulorna och det är:
Mini = ca 3 mm i diameter
Medium = ca 5 mm i diameter
Stor = ca 8 mm i diameter
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Art.nr. 80903

Produkt Foderautomat,timer

Mått LxBxH, cm. 31x31x40

Foderbehållare, liter 6

Klarar foder, m.m. 3-10

Batteridriven Ja

Batteriladdare Ja

Kabel Nej

Appstyrd Nej

Modell art.nr. 80903 har tydlig display för enkel inställning.

ENKEL OCH SÄKER MATNING 

MED INBYGGD TIMER.

Automatisk 
foderautomat

• Digital display, enkel touchinställning av mängd 
 och upp till matning sex ggr/dag.
• Väderskyddad för utomhusbruk.
• Behållare för sex liter pellets 3-10 mm.
• Kan lätt döljas vid dammkanten.
• Kraftig motor kastar ut fodret över vattenytan.
• Uppladdningsbart batteri - laddare medföljer.
• Idealisk för regelbunden utfodring och under semestern.

Foderautomaten finns in två modeller, en batteridriven och en för anslutning 
till Pondlink WIFI filter. Den har en kraftig motor för att kasta ut fodret, samt 
extra ventilation för att förebygga stopp. För installering medföljer markspjut 
för enkel förankring vid dammen. 

Foderautomaten är avsedd för pellets 3-10 mm. Vi rekommenderar inte sticks, 
flingor eller andra fodersorter. 

Efter att foderautomaten har fyllts, kan den ställas in på  upp till sex dagliga 
utfodringar.  Fodret sprids över ytan i 120 graders vinkel. Kraft, mängd och tid 
för utfodringen kan ställas in. 

Foderautomatem är idealisk till koidammar och annan fisk, där regelbunden 
utfodring krävs. Utmärkt vid semestertider. 

Modellen med uppladdningsbart litiumbatteriet räcker för tre månaders drift 
innan det behöver laddas inomhus. Laddare medföljer.

Fodret sprids över ytan i 
120 graders vinkel. Den 
medföljande rampen 
förhindrar spill.

För optimal mängd foder vid utfodringstillfällena, blanda gärna pellets/granulat 
i storlek 3 och 6 mm. Nedan visas ungefärliga minimimängder vid utfodring. 
Önskas mer fodermängd skall den bara att ställas in på längre tid.
• 3 mm pellets med inställning 1-2 sekunder ger ca 2 dl.
• 6 mm pellets med inställning 1-2 sekund ger ca 0,5 dl

Enkel 
inställning!
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• Ansluts enkelt till Pondlinksfiltrets sockel ”B” och kan 
 programmeras med Pondlink appen.
• Väderskyddad för utomhusbruk.
• Behållare för sex liter pellets 3-10 mm.
• Kan lätt döljas vid dammkanten.
• Kraftig motor kastar ut fodret över vattenytan.
• Säker lågvoltskonstruktion – transformator medföljer.
• Idealisk för regelbunden utfodring och under semestern.

AUTOMATISK FODERAUTOMAT FÖR 

ANVÄNDNING MED PONDLINK WIFI FILTER.

Pondlink system 
Foderautomat

Modell 80904 ansluts till sockel ”B” på ditt Pondlinkfilter. 

Foderautomaten styrs därefter med hjälp av Pondlinks app.

Anslut foderautomaten till uttag ”B” på ditt Pondlinkfilter och styr den via appen.

Det perfekta 
tillbehöret till 
ditt Pondlink-

filter.

Se filmen om fiskar 
som matas med 
foderautomat:

Art.nr. 80904

Produkt Foderautomat, Pondlink

Mått LxBxH, cm. 31x31x40

Foderbehållare, liter 6

Klarar foder, m.m. 3-10

Batteridriven Nej

Transformator Ja

Kabel Ja

Appstyrd Ja
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Växter är naturens eget reningsverk Det finns flera typer som passar i dammen. Vackra näckrosor i 
olika färger som skuggar ytan. Undervattenväxter som renar vattnet med sin snabba tillväxt. 
Sumpväxter som solitärer eller i grupper ger en vacker inramning. En välbalanserad damm har ca 
halva dammen täckt av växter 

M Å N G A  S P Ä N N A N D E  S O R T E R

Växter till dammen

Näckros

Nymphaea Näckrosor finns i många färger och 
för olika djup. Välj en storlek som passar din 
damm och den blommar vackert år efter år.

Amerikansk iris

Iris versicolor Härdig Iris som växer i vatten-
brynet ner till ca 30/40 centimeter. Blommar 
rikligt med blå blommor.

Vattenax

Aponogeton Distachyos Tidigblommande med 
vaniljdoftande blommor. Mörkt gröna ovala blad 
som skuggar ytan. Planteras ner till 100 cm 
djupt.

Strimmig jättegröe

Glyceria maxima ’variegata’ Läckert gräs 
som trivs ner till ca 30 cm. Blir uppemot 120 cm 
hög. Vackert blickfång.

Använd aldrig gödslad jord i dammen, det ger ett överskott av näring och stor risk för alger. Köp en 
färdig vattenväxt jord så vet du att dina växter får en bra start. Näckrosor och vissa växter som kan stå 
relativt  djupt är Kavel dun och Blomvass som kräver en kraftig lerinblandning. Vi har därför utvecklat 
en speciell näckroslera som finns i 10 liters säckar. Den här leran är kont rollerad och innehåller ingen 
extra näring. I motsats till näckrosor vill övriga vattenväxter ha en mer lucker jord. Vi har tagit fram 
en jord som motsvarar de här kraven. Som generellt bottenmaterial rek ommenderar vi att du använder 
sjö sten eller ingen bottenbeläggning alls. Det är lättare att hålla rent utan bottenbeläggning, men ska 
du använda sten var noga med att den inte kan nöta hål i duken.

Bra näring är ett måste 
För att visa sina vackraste färger och växa ordentligt behöver vatten växterna en riktig näringstillförsel. 
Våra näringskulor är långtidsverkande och räcker en hel säsong. Stick bara ner ett par kulor vid röt-
terna så hamnar näringen där den bäst behövs, vid växten och inte fritt i vattnet. Var noga med att du 
får Pondteams näringskulor som anpassar sig till vattentemperaturen. Är det kallt avger kulan lite 
näring, om det är varmt avger den mer.

Plantera rätt
D I N A  V Ä X T E R  T A C K A R  D I G

Flytande planteringsö
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1. Häll vattenväxtjord i planterings korgen, och  
 ta ur vattenväxten försiktigt från krukan. 
 Är rotsystemet mycket kraftigt kan du skära 
  tillbaka det.
2. Sätt i växten, stick ner några närings kulor  
 och lägg mer vattenväxtjord så att du täcker  
 växtens rotsystem.
3. Lägg sjösten ovanpå jorden så att den inte 
  grumlar vattnet när du placerar ut den.

Så planterar du växter för sump- och fuktzon

Vid plantering av växter och näckrosor i och vid trädgårdsdammen, är det 
viktigt att använda produkter som är avsedda för dammar. Genom att 
använda speciella planteringskorgar eller påsar, hålls dels jord och lera på 
plats hos växten, men det gör det även möjligt att begränsa den plats som 
växten kan sprida ut sig på. När det kommer till själva planteringsmateria-
let är Pondteams jord till sumpväxter och lera till näckrosor, testad i våra 
egna odlingar. Det är viktigt att inte fel sorts näring tillförs till dammen, då 
detta kan leda till att algerna gynnas istället för växterna. Jorden består av 

en blandning av lera, sand och jord som gör att den inte grumlar vattnet. 
Mikronäring är tillsatt för att gynna växternas tillväxt och färger. Även om 
det finns näring i jorden och leran, bör även näringskulor tillsättas vid 
nyplantering av vattenväxter. Pondteams näringskulor är utformade så att 
de följer temperaturen i vattnet. De är enkla att använda, då de ska tryckas 
ner vid växtens rot. Vid låga temperaturer avger de lite näring och vid högre 
mer, vilket gör att växterna får näringen när de bäst behöver den.

Planteringskorgar

När det gäller att hindra spridning av näringsrik jord ut i dammen, eller få kontroll över 
växternas utbredning, är korgar ett viktigt hjälpmedel. Vi har ett stort urval, som passar 
de flesta förhållanden.

R Ä T T  N Ä R I N G  Ä R  V I K T I G T  I  D A M M E N

Planteringstillbehör

Planteringspåsar

Det mest praktiska att plantera i är våra påsar. De är lätta att dölja eftersom de är formbara. 
Väven släpper inte ut någon jord eller lera men släpper lätt genom vatten.

Korgar och påsar

Jord och näring

Art.nr Produkt Frp. 

13100 Aqua vattenväxtjord 10 liter 

13102 Näckroslera granulerad 10 liter 

70193 Näringskulor 15 st 

70195 Näringskulor 60 st

Art.nr Produkt Dimension 

13200 Kvadratisk korg 11x11x11 cm 

13201 Kvadratisk korg 20x20x10 cm 

13202 Kvadratisk korg 25x25x15 cm 

13203 Kvadratisk korg 30x30x25 cm 

13204 Kvadratisk korg 33x33x25 cm 

13205 Kontur korg 40x24x15 cm 

13206 Rund korg diameter 14 cm 

13207 Rund korg diameter 21 cm 

13216 Planteringsnätpåse rund 15 cm 

13217 Planteringsnätpåse rund 25 cm 

13218 Planteringsnätpåse 18x18x18 cm 

13219 Planteringsnätpåse 25x25x20 cm 

13220 Planteringsnätpåse 30x30x25 cm

Flytande öar

Art.nr Produkt Dimension

13230 Planteringsö flytande 

  till kvadratisk korg  11 cm

13231 Planteringsö flytande  

  till kvadratisk korg  20 cm

13232 Planteringsö flytande  

  till kvadratisk korg 25 cm

13233 Planteringsö flytande  

  till rund korg  14 cm

13234 Planteringsö flytande  

  till rund korg  21 cm

Svårt att placera vattenväxter rätt?

Våra flytande planteringsöar gör det enkelt. Du sätter bara din 
vattenväxtkorg i den flytande ön. Klart! Branta kanter eller 
fiskar som äter växter är ingen ursäkt längre. Du får en vackrare 
oas och bättre biologi.
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Med våra fisktorn kan du se dina fiskar över vattenytan i dammen. Rören som 
är av akrylplast står på en sockel med hål i. Du fyller röret med vatten och 
vänder det i dammen så att ingen luft kommer in. Trycket gör att vattnet stan-
nar kvar. Lägger du sedan lite flytande fiskfoder i röret hittar dina fiskar snabbt 
upp. Det något varmare vattnet i röret gör också att fisken söker sig dit. Rören 
levereras fullt kompletta med sockel. 

Fisktorn och konstgjorda näckrosor
V Å G A R  D U  S E  D I N A  F I S K A R  I  Ö G O N E N ?

Ibland kan det vara svårt att ha äkta näckrosor och då är våra konst-
gjorda näckrosor ett bra alternativ. De finns i flera färger och är 
utmärkta att ha både ute och inne. Tillverkade för att ge ett naturligt 
intryck.

N A T U R T R O G N A  N Ä C K R O S O R 

Art.nr Produkt Höjd utan sockel 

60703 Fisktorn inkl. sockel  50 cm 

60701 Fisktorn inkl. sockel  66 cm 

60702 Fisktorn inkl. sockel  100 cm

Fisktornen består av ett 
transparent rör i akryl-
plast med tillhörande sockel. 
Sockeln ska vara placerad 
under vattenytan.

Art.nr Produkt  Beskrivning 

60601 Flytande näckros vit, set 3 st 

60602 Flytande näckros rosa, set 3 st 

60603 Flytande näckros röd, set 3 st 

60604 Flytande näckros gul, set 3 st 

60605 Flytande näckros vit 15 cm 

60606 Flytande näckros gul 15 cm 

60607 Flytande näckros rosa 15 cm 

60608 Flytande näckros röd 15 cm 

60609 Flytande näckros vit 20 cm 

60610 Flytande näckros gul 20 cm 

60611 Flytande näckros röd 20 cm 

60612 Flytande näckros rosa 20 cm

Tips:
Om du använder flytande fiskfoder kan du träna dina fiskar att simma upp och 
äta i röret. Du håller handen med fodret inne i sockeln och släpper fodret – det 
flyter upp i röret och är serverat.

OBS; När du skall rengöra fisktornet skall endast en mjuk trasa, eller liknande användas. 
Du riskerar annars att glaset repas. Kom ihåg att hålla mindre barn under uppsikt vid 
dammen.

Upplev dina fiskar på ett nytt sätt!

50 cm högt fisktorn med 20 cm sockel.

Fisktorn

www.pondteam.com
7 330566 607034

© Pondteam AB

KRAFTIGT 

AKRYLGLAS
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Stilla  ro   i   trädgården
STRESSA AV OCH NJUT VID DAMMEN
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V I  H A R  S O R T I M E N T E T  D U  B E H Ö V E R

För att kunna optimera tekniken vid anläggningar med dammduk är det viktigt med de riktiga till-
behören. Det kan gälla slang, bottenavlopp, genom föringar, slangkopplingar eller skjutventiler. 
Pondteam har ett stort sortiment med allt som behövs.

Kopplingar

 Spiral-/flexslangar
50540 Slang till luftpumpar transparent  
 (4 mm) rulle 100 m 
50545  Slang till figurer 
 (9 mm) rulle 50 m 
50530 Slang transparent 
 (13-17 mm) rulle 50 m
50501  Slang till vattenfall ½” 
 (14 mm) rulle 30 m 
50502  Slang till vattenfall ¾” 
 (20 mm) rulle 30 m
50503  Slang till vattenfall 1”  
 (25 mm) rulle 30 m
50504  Slang till vattenfall 1¼” 
 (32 mm) rulle 30 m
50505  Slang till vattenfall 1½” 
 (40 mm) rulle 30 m
50506  Slang till vattenfall 2” 
 (50 mm) rulle 30 m 
 
 Slang för högt tryck 
50561  Slang till vattenfall tryck
 32 mm rulle 30 m
50562  Slang till vattenfall tryck 
 40 mm rulle 30 m 
50563  Slang till vattenfall tryck 
 50 mm rulle 30 m

 Slangklämmor special 
 för spiralslang
50520  Slangkl. 10-14 mm, till 14 mm slang 
50521  Slangkl. 19-22 mm, till 20 mm slang 
50522  Slangkl. 24-28 mm, till 25 mm slang 
50523  Slangkl. 30-34 mm, till 32 mm slang 
50524  Slangkl. 37-42 mm, till 40 mm slang 
50525  Slangkl. 47-52 mm, till 50 mm slang

 Slangklämmor rostfria   
 för tryckslang
50519 Slangkl 12-20 mm, till 19 mm slang
50526 Slangkl. 20-28 mm, till 25 mm slang
50527 Slangkl. 25-38 mm, till 32 mm slang
50528 Slangkl. 32-47 mm, till 40 mm slang
50529 Slangkl. 40-58 mm, till 50 mm slang

 

 Skarvkopplingar för slang
50200  Skarvkoppling 13 mm 
50201  Skarvkoppling 19 mm
50202  Skarvkoppling 25 mm
50203  Skarvkoppling 32 mm
50204 Skarvkoppling 9 mm 

 Skarvkoppling
 reducering för slang
50194 Skarvkoppl reducering
 för slang 9-13 mm
50195 Skarvkoppl reducering
 för slang 19-13 mm
50196  Skarvkoppl reducering
 för slang 25-13 mm
50197  Skarvkoppl reducering
 för slang 25-19 mm
50198  Skarvkoppl reducering
 för slang 25-32 mm

 T-Koppling för slang
50208 T-Koppling för slang 13 mm
50209 T-Koppling för slang 19 mm
50210 T-Koppling för slang 25 mm
50211  T-Koppling för slang 32 mm 
50212 T-Koppling slang 9 mm 

 Gängad invändig T-Koppling 
50107  Gängad invändig T-Koppling ½”
50108  Gängad invändig T-Koppling ¾” 
50109  Gängad invändig T-Koppling 1” 
50150  Gängad invändig T-Koppling 1¼” 
50151  Gängad invändig T-Koppling 1½” 
50152 Gängad invändig T-Koppling 2”

Gängad utvändig T-Koppling
50141  Gängad utvändig T-Koppling ½”
50145  Gängad utvändig T-Koppling ¾” 
50147  Gängad utvändig T-Koppling 1”
50148  Gängad utvändig T-Koppling 1 ¼”

Gängad slangadapter
50114  Gängad slangadapter ½”  9 mm
50115  Gängad slangadapter ½”   13 mm
50116  Gängad slangadapter ½”   19 mm 
50122 Gängad slangadapter ¾”   19 mm
50117  Gängad slangadapter 1”   19 mm
50118  Gängad slangadapter 1”   25 mm
50121  Gängad slangadapter 1”  32 mm
50119  Gängad slangadapter 1¼” 25 mm
50120  Gängad slangadapter 1¼” 32 mm 
50131  Gängad slangadapter 1½”  40 mm 
50132  Gängad slangadapter 1½”  50 mm

 

 Gängad slangadapter 
 universal 
50247 Gängad universaladapter ½”
 till 9-13-16 mm 
50248 Gängad universaladapter ½”
 till 20-25 mm
50158 Gängad universaladapter ¾”
 till 13-19-25 mm
50159 Gängad universaladapter 1”
 till 13-19-25 mm
50236   Gängad slangadapater 1” 
 till 25-32-40 
50237 Gängad universaladapter 1” utvändig
 till 25-32-40 mm 
50246 Gängad universaladapter 1¼”
 till 40-50 mm
50238 Gängad universaladapter 1½”
 till 25-32-40 mm 
50245 Gängad universaladapter 2”  
 till 50-63 mm

Två- och trevägsadapter universal 
50250 Universalkoppling, set
 19-25-32-40 mm
50255 Universaladapter, 3-vägs med kran
 1” 19-25 mm
50256 Universaladapter, 3-vägs med kran
 1½” 25-32-40 mm
50257 Universaladapter, 3-vägs
 1” 19-25 mm
50258 Universaladapter, 3-vägs
 1½” 25-32-40 mm
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50181 Gängad sockel reducering
 inv - utv 1½” till 1” 
50184 Gängad sockel reducering
 inv - utv 1½” till 1¼”
50185 Gängad sockel reducering
 inv - utv 2” till 1½”

 Gängad reducerings- 
 ring utv – inv
50173 Gängad reduceringsring 
 utv inv ¾” till ½”
50174 Gängad reduceringsring
 utv inv 1” till ½”
50175 Gängad reduceringsring
 utv inv 1” till ¾” 
50199 Gängad reduceringsring
 utv inv 1¼” till ¾”
50182 Gängad reduceringsring
 utv inv 1¼” till 1”
50176 Gängad reduceringsring
 utv inv 1½” till 1¼”
50183 Gängad reduceringsring
 utv inv 2” till 1½”

 Gängad reducerings-
 sockel inv – inv 
50186 Gängad reduceringssockel 
 inv - inv ¾” till ½”
50187 Gängad reduceringssockel 
 inv - inv 1” till ½”
50188 Gängad reduceringssockel 
 inv - inv 1” till ¾”
50189 Gängad reduceringssockel 
 inv - inv 1¼” till 1”
50190 Gängad reduceringssockel 
 inv - inv 1½” till 1¼”
50191 Gängad reduceringssockel   
 inv - inv 2” till 1½”

 Knivventiler 
50624 Knivventil 50 mm  
 med skjuthandtag 
50627  Knivventil 110 mm  
 med skjuthandtag

 Bottenavlopp 
50110  För bottenavlopp i dammar   
 med gummiduk. 110 mm avlopp

 Gängad invändig böj
50104  Gängad invändig böj ½”
50105  Gängad invändig böj ¾”
50106  Gängad invändig böj 1”
50102  Gängad invändig böj 1¼”
50103  Gängad invändig böj 1½”
50111 Gängad invändig böj 2”
50265 Gängad böj inv ¾” utv ¾”
50266 Gängad böj inv ½” utv ½”

 Gängad genomföring 
 universal
50205 Gängad genomföring ¾” 
 13-19-25 mm
50206 Gängad genomföring 1” 
 13-19-25 mm

 
 Gängad genomföring
50215 Gängad genomföring 1¼” 
50216 Gängad genomföring 1½”
50217 Gängad genomföring 2” 

 Genomföring
 för röranslutning
50140 Genomföring för röranslut 40 mm
50142 Genomföring för röranslut 50 mm 
50143 Genomföring för röranslut 63 mm
50146 Genomföring för röranslut 110 mm

 Kran med slanganslutning
50126 Kran med slanganslutning, 13 mm
50129 Kran med slanganslutning, 19 mm
50130 Kran med slanganslutning, 25 mm 

 Kran gängad med kulventil
50133 Kran gängad (kulventil) utv/inv 1”
50134 Kran gängad (kulventil) inv/inv 1¼”
50135 Kran gängad (kulventil) inv/inv 1½”
50136 Kran gängad (kulventil) inv/inv 2”

 Trevägskran  
 med två utgångar 
50137 Trevägskran med två utgångar ½”
50138  Trevägskran med två utgångar ¾”
50139  Trevägskran med två utgångar 1” 
50242 Trevägskran till vattensten 12/16 mm

 Gängad utvändig nippel
50112  Gängad utvändig nippel ½”
50113  Gängad utvändig nippel ¾”
50128  Gängad utvändig nippel 1”
50123  Gängad utvändig nippel 1¼” 
50124  Gängad utvändig nippel 1½”
50125   Gängad utvändig nippel 2”

 Gängad reducerings-
 nippel utv – utv 
50154 Gängad reduceringsnippel
 utv-utv ¾” till ½” 
50155 Gängad reduceringsnippel
 utv-utv 1” till ½”
50156 Gängad reduceringsnippel
 utv-utv 1” till ¾”
50157 Gängad reduceringsnippel
 utv-utv 1¼” till 1” 
50166 Gängad reduceringsnippel
 utv-utv 1½” till 1¼” 
50167 Gängad reduceringsnippel
 utv-utv 2” till 1½”

 Gängad invändig sockel
50160  Gängad invändig sockel ½” 
50161  Gängad invändig sockel ¾” 
50162  Gängad invändig sockel 1”
50164  Gängad invändig sockel 1¼”
50165  Gängad invändig sockel 1½”
50218  Gängad invändig sockel 2”

 Gängad sockel
 reducering inv – utv
50177 Gängad sockel reducering  
 inv - utv ¾” till ½” 
50178 Gängad sockel reducering
 inv - utv 1” till ½”
50179 Gängad sockel reducering
 inv - utv 1” till ¾”
50180 Gängad sockel reducering
 inv - utv 1¼” till 1” 
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Återförsäljare
www.pondteam.com • www.pondteam.info

Pondteam på nätet gör det lättare

www.pondteam.com

VAR FINNS NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE?
Sök enkelt online på vår sida. Du fyller i orten och får förslag på åter-
försäljare i närheten. Klicka på www.pondteam.com här får du en 
indikation på vad de normalt lagerhåller. Du kan naturligtvis be dem 
beställa hem om det är en vara de inte har i lager.

Vi har en av de mest omfattande sidorna om 
dammbygge på nätet. Där kan du bland annat 
läsa om de senaste trenderna inom vatten i 
trädgård. 

BESÖK OSS PÅ VÅR HEMSIDA  
WWW.PONDTEAM.COM

Du får hjälp med:
1. Beräkna storlek på dammduk.
2. Vilken pump behöver jag?
3. Vilket filter är lämpligt?
4. Hur doserar jag mitt vattenpreparat?
5. Hjälp, min fisk är sjuk! 
 Symtomguiden ger svaret.
6. Vilket vattenpreparat behöver jag?
7. Hur mycket kostar min damm i 
 energiförbrukning?
8. Vilken volym har min damm?
Detta är bara några frågor du enkelt får kvalificerad hjälp med i vår app.

För att göra det enkelt att ha damm har Pondteam utvecklat en 
modern app www.pondteam.info som kan användas på olika mobila 
enheter men även direkt på vår hemsida www.pondteam.com
Du får direkt svar på många frågor. 

V I  G U I D A R  D I G  R Ä T T !

Skanna QR koden 
så kommer du direkt
till vår app.


