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Innoveren door te luisteren naar de consument -
Met ruim 50 jaar ervaring in de tuinbranche, weten we bij Hozelock hoeveel 
voldoening tuinieren kan geven en willen we tuinbezitters graag inspireren en 

helpen het beste uit hun tuin te halen. Door onze kennis en ervaring te 
combineren met vakmanschap en passie voor tuinieren willen we 

iedere tuinliefhebber helpen hun tuin weer tot leven en bloei te 
brengen. 

Innoveren door te luisteren naar de consument -
Hozelock producten worden ontwikkeld dóór 

tuinliefhebbers vóór tuinliefhebbers. Door goed te 
luisteren naar de ideeën en ervaringen van alle 

tuinliefhebbers, hobbyist of specialist, zijn we in staat 
producten te ontwikkelen die aan alle wensen en 
behoeftes van iedere tuinbezitter zullen voldoen. In 
2015 zien we de resultaten van ons innovatieteam 
terug in een aantal zeer innovatieve nieuwe 
artikelen.

Ultra Twist:  bewateren met een twist!
Een uniek 3-in-1 bewateringsapparaat waarmee 
u alle bewateringsklussen in de tuin aankunt, 
zonder te wisselen van sproeigereedschap.

De nieuwe Ultra Twist is een evolutie van het
populaire Hozelock Multi Spray Plus spuitpistool en 

is uitgerust met extra functies die tegemoet komen 
aan de toenemende eisen van de hedendaagse 

tuinbezitters.

Met een simpele draai van de kop veranderd de Ultra 
Twist van een traditioneel spuitpistool met verschillende 

sproeipatronen in een gazonsproeier met een sproeibereik  
van maximaal 69 m2.  Draai de kop gewoon nog een keer en 

het apparaat kan gebruikt worden om een bepaald gebied in de 



tuin te bewateren zonder daarbij uw handen te gebruiken. 

Groter sproeibereik met meer comfort
Na de succesvolle introductie van Flexi Spray is het 
complete assortiment lanssproeiers verbeterd met als 
doel het creëren van een serie superieure producten die 
werkelijke voordelen en extra comfort biedt voor haar 
gebruikers.

Het vernieuwde assortiment bestaat uit sproeilansen met 
een vaste,- flexibele,- of uitschuifbare steel met een lengte 
van 90 cm tot 140 cm. Alle modellen zijn uitgerust met 
een ergonomische handgreep inclusief vergrendelbare 
trigger met instelbare watertoevoer, een aparte 
doorstroomregeling en een kop met verstelbare hoek voor 
een optimaal comfort bij het  besproeien van planten op 
verschillende hoogten in de tuin.

Revolutionaire slangencollectie
Sinds de introductie van de eerste gele gebreide slang in 
1957 heeft Hozelock/Tricoflex een leidende rol gespeeld
in heel Europa bij de ontwikkeling van tuinslangen 
die soepel, sterk en makkelijk in gebruik zijn. Met een 
passie voor kwaliteit heeft Hozelock / Tricoflex al haar 
creativiteit gebruikt om van het besproeien van uw tuin een 
aangenaam tijdverdrijf te maken.
Vandaag de dag is de ambitie om te innoveren en de 
kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren sterker 
dan ooit. Dit heeft geresulteerd in een revolutionaire 
nieuwe breitechnologie genaamd DM4™, die is toegepast 
op het  compleet vernieuwde assortiment tuinslangen om 
tuinbezitters de best mogelijke gebruikservaring te kunnen 
garanderen.

S ‘werelds beste bewateringsexperts
Al deze innovaties zijn ontworpen in Groot-Brittannië
en worden gedreven door de wensen en behoeften 
van de consumenten met als doel het ontwikkelen van 
gebruiksvriendelijke producten die niet alleen voorzien zijn 
van functies, maar ook met voordelen voor de gebruiker.

Al onze producten dragen stuk voor stuk bij aan het creëren 
van een assortiment met de meest vooruitstrevende 
bewateringsproducten ter wereld, waarmee het 
erfgoed van Hozelock op het gebied van innovatie en 
productontwikkeling van wereldklasse, wordt voortgezet.
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2360 - Slanghanger
-   Muurhaspel geschikt voor 30 m Ø 

12,5 mm slang 

5 010646 052689Slangopbergsystemen

4 
2430 – Micro Reel met 10 meter slang
-  Vrijstaande of muurhaspel

-  Inclusief 10 m Ø 9 mm slang

-  Inclusief 1 x Sproeipistool met broes, 1 x 9 mm
Slangstuk, 1 x 9 mm slangstuk met waterstop, 1 x 
Kraanstuk ¾” / ½ “

2390 – Muurhaspel geschikt voor 
maximaal 60 m Ø 12,5 mm slang
-  Muurhaspel geschikt voor maximaal 60 m Ø 

12,5 mm slang

INFO

2382 - Slangbox met 20 m slang
-  Gesloten box en vrijstaand 
-  Inclusief 20 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 2  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

2410 - 30 m slanghaspel (niet afgebeeld)
-  Vrijstaande slanghaspel
-  Inclusief 1 x slangstuk 

2412 - 30 m slanghaspel met 15 meter 
slang
-  Vrijstaande slanghaspel
-  Inclusief 15 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 2  x slangstuk, 1 x slangstuk 

met waterstop en 1 x  kraanaansluiting  
3/4 met verloop naar 1/2.

2420 - 30 m slanghaspel (niet afgebeeld)
- Muurhaspel
-  Inclusief 1 x slangstuk
-  Inclusief bevestigingsmateriaal 
  
2422 - 30 m slanghaspel met 15 meter 
slang
-  Muurhaspel
-  Inclusief 15 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 2  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

-  Met bevestigingsonderdelen en slanggeleider

2471 - 60 m slanghaspel met 25 m slang
-  Vrijstaande of muurhaspel
- Inclusief 25 m slang
- Inclusief tuinspuit, 2  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

- Inclusief bevestigingsmateriaal

2475 - 60 m slanghaspel (niet afgebeeld)
-  Vrijstaande of muurhaspel
-  Inclusief 2 x slangstuk
-  Inclusief bevestigingsmateriaal
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2440 – Voorgemonteerde slangenwagen 
60 meter

- Slangenwagen geschikt voor maximaal 60 
meter Ø 12,5 mm slang
- Inclusief  2 x slangstuk ½” 

Slangopbergsystemen PLUS

INFO

2477 - 60 m slanghaspel met 50 m slang 
(niet afgebeeld)
-  Vrijstaande of muurhaspel
-  Inclusief 50 m slang
- Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 1 x slangstuk 

met waterstop en 1 x  kraanaansluiting  
3/4 met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal

2398 - 60 m slangenwagen (niet afgebeeld)
-  Geschikt voor maximaal 60 m Ø 12,5 mm slang   
-  Inclusief 2 x slangstuk 

2488 - 60 m slangenwagen met 25 m slang
-  Slanghaspel met wielen
-  Inclusief 25 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk met 

waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop 
naar 1/2.

2431 - Voorgemonteerde slanghaspel  
45 m inclusief 25 m slang
-  Vrijstaande of muurhaspel
-  Inclusief 25 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk met 

waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop 
naar 1/2.

-  Met bevestigingsonderdelen

2432 - Voorgemonteerde slangenwagen 45 m, 
inclusief 20 m slang
-  Slanghaspel met wielen
-  Inclusief 20 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk met 

waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop 
naar 1/2.

2435 - Voorgemonteerde slangenwagen 60 m, 
inclusief 50 m slang (niet afgebeeld)
- Slanghaspel met wielen

- Inclusief 50 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk met 
waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop 
naar 1/2.

2434 - Voorgemonteerde slangenwagen  
60 m, inclusief 30 m slang (niet afgebeeld)
- Slanghaspel met wielen
- Inclusief 30 m slang
- Inclusief tuinspuit, 2  x slangstuk,  

1 x slangstuk met waterstop en  
1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

2442 – Voorgemonteerde slangenwagen  
60 m, inclusief 30 m slang
- Inclusief 30 m slang 
- Inclusief  1 x tuinspuit, 2 x slangstuk , 1 x 

slangstuk waterstop, 1 x Kraanstuk ¾” / ½ “



6

5 010646 052689
INFO

2448 - Voorgemonteerde slangenwagen 
90 meter
-  Inclusief  2 x slangstuk ½”

2414 - Compact Enclosed Reel ( niet afge-
beeld)
- Vrijstaande slangbox met 25 meter Ø 12,5 mm 

slang, Kraanstuk, slangstukken en tuinspuit.

2443 - Voorgemonteerde slangenwagen  
60 m, inclusief 30 m slang (ø 15 mm)
- Inclusief 30 m (Ø 15 mm)  slang
- Inclusief  1 x tuinspuit, 2 x slangstuk  Plus , 1 x 

slangstuk waterstop Plus, 1 x Kraanstuk ¾” / ½ “

Slangopbergsystemen - PLUS

Slangopbergsystemen - PRO

2415 - Compact Enclosed Reel 2 in 1 met  
25 m slang
-  Vrijstaande of muurhaspel in gesloten box met  

slanggeleider
-  Inclusief 25 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk met 

waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop 
naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage.

2416 - Compact  Cart slangenwagen met 30 m 
slang
-  Slangenwagen met gesloten box, wielen en 

slanggeleider
-  Inclusief 30 m slang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk met 

waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met verloop 
naar 1/2.

2 

2 

1 

1 

2 

1

2437 - Voorgemonteerde metalen 
slangenwagen 60 m (niet afgebeeld)
- Slanghaspel met wielen
-  Inclusief 2 x slangstuk PLUS

2436 - Voorgemonteerde slangenwagen  
60 m, inclusief 30 m slang
-  Slanghaspel met wielen
-  Inclusief 30 m Premium slang
-  Inclusief tuinspuit, 2  x slangstuk PLUS, 1 

x slangstuk met waterstop PLUS  en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

1 

2425 - Pico slanghaspel met 10 meter slang
-  Vrijstaande slanghaspel in gesloten box.
-  Inclusief 10 meter slang (2 meter aanvoerslang 

& 8 meter verdeelslang).
-  1 x kraanstuk 3/4 - 1/2 , 1 x slangstuk , 1 x
 slangstuk waterstop en een spuitpistool Multi
 Spraygun.

4 
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5 010646 052689Slangopbergsystemen - PRO

2460 – Voorgemonteerde Metalen 
slangenwagen 90 meter                                      
- Slangenwagen geschikt voor maximaal 90 meter 

Ø 12.5 mm slang
- Inclusief  2 x slangstuk ½” 

INFO

2496 - Fast Reel Muurhaspel 40 meter
-  Muurhaspel met tandwielmechanisme 

voor eenvoudig oprollen en automatische 
slanggeleiding

-  Inclusief 40 m Premium slang en 2 m                                     
toevoerslang

-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk 
met waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met 
verloop naar 1/2.

- Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
wandmontage en hoekslanggeleider.

2494 - Fast Reel 40 meter
-  Vrijstaande haspel met eenvoudig 

oprolmechanisme en automatische 
slanggeleiding

-  Inclusief 40 m Premium slang en 2 m                                     
toevoerslang

-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk 
met waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met 
verloop naar 1/2.

1 

2456 – Voorgemonteerde slangenwagen  
60 m, inclusief 30 m slang
- Slangenwagen geschikt voor maximaal 60 meter 

Ø 12,5 mm slang
- Inclusief 30 m Premium slang
- Inclusief 1 x tuinspuit, 2 x slangstuk Plus ½” , 1 x
slangstuk waterstop Plus ½”, 1 x Kraanstuk ¾” / ½ “

1 

2450 - Fast Cart 40 meter 
- Slangenwagen met “Easy Rewind” 

oprolmechanisme en automatische 
slanggeleiding       

- Inclusief 40 m Premium slang en 2 m                                     
toevoerslang

- Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 2 x slangstuk 
met waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 met 
verloop naar 1/2.
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2485 - Auto Reel 10 meter   
-  Muurhaspel met automatisch 

oprolmechanisme  
-  Inclusief 10 m Premium slang en 2 m                                     

toevoerslang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
wandmontage

1 
2595 - Auto Reel 40 meter
-  Muurhaspel met automatisch "slow rewind" 

oprolmechanisme 
-  Inclusief 40 m Premium slang en 2 m                                     

toevoerslang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor wand-
montage

2490 - Auto Reel 20 meter 
-  Muurhaspel met automatisch 

oprolmechanisme 
-  Inclusief 20 m Premium slang en 2 m                                     

toevoerslang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
wandmontage

1 

2590 - Auto Reel 30 meter 
-  Muurhaspel met automatisch "slow rewind" 

oprolmechanisme 
-  Inclusief 30 m Premium slang en 2 m                                     

toevoerslang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 

1 x slangstuk met waterstop en 1 x  
kraanaansluiting 3/4 met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
wandmontage

1 
2385 - Auto Reel 25 meter
-  Muurhaspel met automatisch 

oprolmechanisme 
-  Inclusief 25 m Premium slang en 2 m                                     

toevoerslang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 1 x slangstuk 

met waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 
met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
wandmontage

1

2380 - Auto Reel 15 meter
-  Muurhaspel met automatisch 

oprolmechanisme 
-  Inclusief 15 m Premium slang en 2 m                                     

toevoerslang
-  Inclusief tuinspuit, 1  x slangstuk, 1 x slangstuk 

met waterstop en 1 x  kraanaansluiting 3/4 
met verloop naar 1/2.

-  Inclusief bevestigingsmateriaal voor 
wandmontage
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Select 6015P0000 - 15m Select-slang (Ø12,5 mm)

6020P0000 - 20m Select-slang (Ø12,5 mm)

6025P0000 - 25m Select-slang (Ø12,5 mm)

6030P0000 - 30m Select-slang (Ø12,5 mm)

6040P0000 -40m Select-slang (Ø12,5 mm)

6050P0000 - 50m Select-slang (Ø12,5 mm)

6120P0000 - 20m Select-slang (Ø15 mm)

6125P0000 - 25m Select-slang (Ø15 mm)

6150P0000 - 50m Select-slang (Ø15 mm)

6225P0000 - 25m Select-slang (Ø19 mm)

6250P0000 - 50m Select-slang (Ø19 mm)

-  Universele slijtvaste slang
-  4 lagen met gevlochten versterking
-  ErgoRibs
-  10 jaar garantie

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 
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1 
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6020P9000 - 20m Select-slang (Ø12,5 mm) 
- Startset

6025P9000 - 25m Select-slang (Ø12,5 mm) 
- Startset

6115P9000 - 15m Select-slang (Ø15 mm)  
- Startset

TricoflexTM Ultraflex 
-  Flexibele, anti-knik slang
-  5 lagen met DM4™ technologie 

tegen torderen
-  Soft & Flex™ technologie
-  ErgoRibs
-  20 jaar garantie

117001 - 15m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm) 

117002 - 20m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm) 

117006 - 25m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm) 

117008 - 30m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm) 

117009 - 50m Tricoflex Ultraflex-slang  
(Ø12,5 mm) 

117020 - 15m Tricoflex Ultraflex-slang  
(Ø15 mm) 

117023 - 25m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø15 mm) 

117024 - 50m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø15 mm) 

117000 - 10m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm) 

1 

1 

1 

1

1

1

1 

1  

1

1

1

1
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117034 - 20m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø19 mm) 

117036 - 25m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø19 mm) 

117037 - 50m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø19 mm) 

117040 - 7m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø25 mm) 

117041 - 25m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø25 mm) 

117042 - 50m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø25 mm) 

117004 - 20m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm)  - Startset

117007 - 25m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø12,5 mm) - Startset

117021 - 20m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø15 mm) - Startset

117035 - 20m Tricoflex Ultraflex-slang 
(Ø19 mm) - Startset

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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TricoflexTM Ultramax 116240 - 15m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø12,5 mm) 

116241 - 25m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø12,5 mm)

116244 - 50m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø12,5 mm)

116248 - 25m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø15 mm)

116249 - 50m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø15 mm)

116251 - 25m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø19 mm)

116252 - 50m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø19 mm)

-  Robuuste slang met “Anti-
crush technologie” tegen tegen 
platdrukken

-  5 lagen met DM4™ technologie 
tegen torderen

-  Soft & Flex™ technologie
-  ErgoRibs
-  25 jaar garantie

116255 - 25m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø25 mm)

116256 - 50m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø25 mm)

116242 - 25m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø12,5 mm) - Startset

116247 - 20m Tricoflex Ultramax-slang 
(Ø15 mm) - Startset

1 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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139142 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slang  
(Ø19 mm)

139155 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø19 mm)

139068 - 15m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø15 mm)

139071 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø15 mm)

139084 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø15 mm)

048290 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slang  
(Ø25 mm)

048291 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slang  
(Ø25 mm)

140834 - 20m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø15 mm) - Startset

142584 - 10m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø15 mm)

116758 - 20m Super Tricoflex Ultimate-slang 
(Ø12,5 mm)

116761 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slang  
(Ø12,5 mm)

116774 - 30m Super Tricoflex Ultimate-slang  
(Ø12,5 mm)

116787 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slang  
(Ø12,5 mm)

Super TricoflexTM 
Ultimate 
-  De ultieme slang, lichtgewicht, 

flexibel en robuust
-  5 lagen met DM4™ technologie 

tegen verdraaiing
-  Soft & Flex™ technologie
-  Weerbestendig met UV- en 

vorstbescherming
-  30 jaar garantie

142584 - 10m Super Tricoflex Ultimate hose 
(15mm dia)

116758 - 20m Super Tricoflex Ultimate hose 
(12.5mm dia)

116761 - 25m Super Tricoflex Ultimate hose 
(12.5mm dia)

116774 - 30m Super Tricoflex Ultimate hose 
(12.5mm dia)

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  
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-  Transparante slang geschikt als 
luchtslang of voor vloeistoffen

-  Bestaande uit 1 PVC laag
-  Barstdruk 1 bar

14

141917  - 300 m Cristal slang Ø 3 x 6 mm 

142107  - 150 m Cristal slang Ø 5 x 8 mm 

Gardenflex
- 5 laags slang met gebreide versterking.
- Geschikt voor levensmiddelengebruik, 

knikbestendig.
- Lichtgewicht en zeer flexibel.
- Geschikt voor algemeen en zwaar 

gebruik.
- 15 jaar garantie.

5 

3 

2 

1 

1 

1 

132871 - 25 m Gardenflex slang Ø 12,5 mm 

132884 - 50 m Gardenflex slang Ø 19 mm 

132929 - 25 m Gardenflex slang Ø 12,5 mm 

132932 - 50 m Gardenflex slang Ø 19 mm 

132945 - 25 m Gardenflex slang Ø 25 mm 

132958 - 50 m Gardenflex slang Ø 25 mm 

Slangen bewateringsassortiment

163202 - 100 m Prisme slang Ø 4 x 8 mm  

163215 - 100 m Prisme slang Ø 6 x 12 mm 

163228 - 80 m Prisme slang Ø 8 x 14 mm

163231 - 60 m Prisme slang Ø 10 x 16 mm 

163244 - 40 m Prisme slang Ø 12 x 19 mm

163257 - 30 m Prisme slang Ø 15 x 23 mm 

163260 - 20 m Prisme slang Ø 19 x 27 mm 

Prisme
-  Multifunctionele slang, geschikt 

voor lucht & vloeistof
-  Geschikt voor levensmiddelen
-  3 laags PVC slang met polyester-

versterking
-  Werkdruk : 16 bar

Slangen technisch assortiment 

1  

1  

1  

1  

1  

1

1  

1  

1  
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1  

1  

1  

1  

142210  - 150 m Cristal slang Ø 7 x 10 mm

142265  - 120 m Cristal slang Ø 8 x 11 mm 

142271  - 80 m Cristal slang Ø 10 x 14 mm 

142284  - 60 m Cristal slang Ø 12 x 16 mm 

142300  - 40 m Cristal slang Ø 15 x 19 mm 

142181  - 150 m Cristal slang Ø 6 x 9 mm 

Yachting

1  

1  

1  

Slangen specifiek assortiment  
063150 - 15 m Yachting slang Ø 15 mm 

063176 - 25 m Yachting slang Ø 15 mm 

063218 - 25 m Yachting slang Ø 19 mm 

063263 - 50 m Yachting slang Ø 19 mm 

063205 - 80 m Yachting slang Ø 15 mm op 
haspel

-  Bij uitstek geschikt voor zwembad 
of boot

-  Topkwaliteit: 5-laags slang met 
gebreide versterking en Soft&Flex-
technologie

-  15 jaar garantie
1  

1  

1  

1  
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Druppelslang
-  Ideaal voor het bewateren van 

borders, groenten en plantenkas 
zonder waterverspilling

-  Water sijpelt over de gehele lengte 
door de buitenwand van deze 
poreuze slang

-  2 jaar garantie

Sprinklerslang  

Druppelslang

Spiraalslang   6800 - 15 m spiraalslang Ø 9 mm Startset

-  Geperforeerde platte slang voor 
fijne besproeiing of omgekeerd voor 
bedruppeling.

-  Met de meegeleverde koppelstukken 
kunnen twee slangen aan elkaar 
verbonden worden.

-  Druppelslang Ø 13 mm met 
druppelaar om de 30 cm. 

-  Combineer met micro-
irrigatieproducten voor efficiënte 
bewatering van bloembedden.

-  2 jaar garantie

-  Spiraal slang startset ( inclusief 1 
x  slangstuk 9 mm  1 x slangstuk 
waterstop  9 mm, kraanaansluiting 3/4 
met verloop naar 1/2  en multi sproei, 
en broespistool, 1 x 2673 spuitpistool)

INFO

6755 - 7,5 m voor maximaal oppervlak: 50 m²
- Max. bestreken oppervlak 50 m2

6756 - 15 m voor maximaal oppervlak: 100 m² 
- Max. bestreken oppervlak 100 m2

152000 - 20 m poreuze druppelslang Ø 12,5 mm

152026 - 30 m poreuze druppelslang Ø 12,5 mm

152055 - 25 m druppelslang Ø 13 mm

152056 - 50 m druppelslang Ø 13 mm  

Rubvyl 
-  Zware, dikke en schuurbestendige 

slang voor buiten-, en 
bouwwerkzaamheden.

-  4-laags slang met gebreide 
versterking. 

-  12 jaar garantie.

105121 - 20 m Rubvyl slang Ø 15 mm 

105134 - 40 m Rubvyl slang Ø 15 mm 

105147 - 20 m Rubvyl slang Ø 19 mm 

061031 - 40 m Rubvyl slang Ø 19 mm 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

6 

10 

5 
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2826 Regentonpomp
-  Hogedruk dompelpomp van 300 W (max. druk 1,1 bar, 

max. doorstroomcapaciteit 2200 ltr./uur)
-  Geschikt voor gebruik met spuitpistolen, sproeiers, 

micro-irrigatie en slangen tot 50 m lang. 
-  Geleverd met 2175-kraanaansluiting, voor koppeling 

aan een uitgang met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4)

7819 - Ultra Metal Beregeningspompset
- Zelf aanzuigende, zelfsmerende, zeer hoge druk pomp 

500 W (max. druk 3,5 bar, max. doorstroomcapaciteit 
3.000 ltr./uur) inclusief  aanzuigslang, inlaatfilter en 
reserve-onderdelen

-  Geschikt voor gebruik met spuitpistolen, sproeiers, 
micro-irrigatie en slangen tot 50 m lang

-  Geleverd met 2158-kraanaansluiting, voor koppeling 
aan een uitgang met 1” BSP-schroefdraad (G1)

7825 - Vuilwater pomp
-  Vuilwater pomp van 400 W met grote 

doorstroomcapaciteit (max. pomphoogte 5 m, max. 
doorstroomcapaciteit 8000 ltr./uur)

-  Automatische vlotterschakelaar schakelt pomp 
automatisch in, wanneer gebied overstroomt

-  Geleverd met slangtule 32 --> 25 mm, voor koppeling 
aan een uitgang met 1 1/4” BSP-schroefdraad (G1,25)

2016 - 250 ml Water Storing Gel
-  Meng de gel door de potgrond om water vast te 

houden, waardoor tot 90% minder water nodig is
-  Eén behandeling is genoeg voor een heel seizoen, 

zodat u maar eenmaal per week water hoeft te geven  

2021 - 250 ml Water Storing Gel met 
plantenvoeding
-  Meng de gel door de potgrond om water vast te 

houden, waardoor tot 90% minder water nodig is
-  Eén behandeling is genoeg voor een heel seizoen, 

zodat u maar eenmaal per week water hoeft te geven  
- Bevat langzaam vrijkomende plantenvoeding

2022 - Water Storing Gel Mat x 4
-  Biologisch afbreekbare mat met water storing gel. 

Doe de mat in de potgrond om water vast te houden, 
waardoor tot 90% minder water nodig is

-  Eén behandeling is genoeg voor een heel seizoen, 
zodat u maar eenmaal per week water hoeft te geven 

5 010646 052689
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Waterbesparende producten

Tuinpompen

2026 – Regenton behandeling
-  Een veilige, niet giftige manier voor behandeling 

van opgeslagen water
-  Voor behandeling van 6400 liter water

8 

- uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië

INFO
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Koppelstukken
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2256  2159

2167  2304

2176  2177

2184  2158

2274  2181

2150  

INFO

2291 2293  

2100 2200

2256 - Dubbele kraanaansluiting
- Voor het aansluiten van twee slangen op een buitenkraan
-  Kraanaansluiting met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-

schroefdraad (G1/2) 

2159 - Binnenkraanaansluiting met schroefdraad
- Voor keukenkraan met perlator
- 24 mm M24 (buitendraad)

2167 - Metalen buitenkraanaansluiting  3/4”
- Voor buitenkranen met schroefdraad
- Kraanaansluiting met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4)

2304 - Binnenkraanaansluiting met schroefdraad
- Voor keukenkraan met perlator
- 22 mm M22 (binnendraad) 

2274 - Mengkraanaansluiting
- Voor vierkante, ronde en ovalen keukenmengkranen
- Max. 43 mm x 34 mm 

2181 - Kraanaansluiting met terugslagklep
- Voorkomt terugheveling van vervuild water in de leiding
-  Kraanaansluiting met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-

schroefdraad (G1/2) / 5/8” BSP-schroefdraad

2150 - Vierweg kraanaansluiting
- Creëert vier uitgangen voor één kraan
- Kan aan de muur bevestigd worden
- Inclusief 2 x slangstuk en bevestigingsmateriaal

2291 - Koppelstuk
- Voor koppeling van twee slangen 

2293 - Driewegstuk
- Voor koppeling van drie slangen

2100 - Slangverbinder / reparateur Ø 12,5 mm
- Voor reparatie van een beschadigde slang

2200 - Slangverbinder / reparateur Ø 19 mm (3/4’’) 
- Voor reparatie van een beschadigde slang

2176 - Ronde kraanaansluiting
- Voor ronde of ovale kranen
- Max. diameter 18 mm

2177 - Ronde mengkraanaansluiting
- Voor ronde of ovale kranen
- Max. diameter 24 mm

2184 - Buitenkraanaansluiting  3/4” en 1/2” 
- Voor buitenkranen met schroefdraad
-  Kraanaansluiting met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-

schroefdraad (G1/2)

2158 - buitenkraanaansluiting 1"
- Voor buitenkranen met schroefdraad
- Kraanaansluiting met 1” BSP-schroefdraad (G1)



Metalen koppelstukken PRO
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Koppelstukken PLUS

19

2289  2170

2050  

2055 

INFO

2289 - Verloopstuk  3/4” 
- 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4)  

2170 - Adapter voor platte slang en spiraalslang
- 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4)   

2050 - Slangstuk Ø 12,5 mm en 15 mm
- Soft touch
- Flexibele slangtule voorkomt knikken

2050P0025 - Slangstukken Ø 12,5 mm en 15 mm
- Duopak

2060 - Slangstuk Ø 15 mm en 19 mm
- Soft touch
- Flexibele slangtule voorkomt knikken

2055 - Slangkoppelstuk met waterstop Ø 15 mm en 19 mm
- Interne klep stopt de watertoevoer, wanneer koppelstuk wordt 
losgekoppeld

2065 - Slangkoppelstuk met waterstop Ø 15 mm en 19 mm
- Interne klep stopt de watertoevoer, wanneer koppelstuk wordt 
losgekoppeld

2041 – Metalen buitenkraanaansluiting 3/4” en 1/2” 
- Voor buitenkranen met schroefdraad
- Kraanaansluiting met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-
schroefdraad (G1/2)

2046 - Metalen buitenkraanaansluiting  1/2”
- Voor buitenkranen met schroefdraad
- Kraanaansluiting met 1/2” BSP-schroefdraad (G1/2)

2042 – Metalen buitenkraanaansluiting 1”
- Voor buitenkranen met schroefdraad
- Kraanaansluiting met 1” BSP-schroefdraad (G1)

2044 - Metalen Koppelstuk 
- Voor koppeling van twee slangen

2043 - Metalen slangverbinder / reparateur  Ø 12,5 mm
- Voor reparatie van een beschadigde slang

2030 - Metalen slangstuk Ø 12,5 mm en 15 mm
- Soft touch
- Flexibele slangtule voorkomt knikken

2040 - Metalen slangstuk Ø 15 mm en 19 mm
- Soft touch
- Flexibele slangtule voorkomt knikken

2035 - Slangstuk met waterstop Ø 12,5 mm en 15 mm
- Interne klep stopt de watertoevoer, wanneer koppelstuk wordt 
losgekoppeld

2045 - Slang met waterstop Ø 15 mm en 19 mm
- Interne klep stopt de watertoevoer, wanneer koppelstuk wordt 
losgekoppeld

2042 2041 

2044 

2043 

2030

2035 
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2158A6002 - Buitenkraanaansluiting 1”
-  Voor buitenkranen met schroefdraad
-  Kraanaansluiting met 1” BSP-schroefdraad (G1)

2176A6002 - Ronde kraanaansluiting
-  Voor ronde of ovalen kranen
-  Max. diameter 18 mm

2291A6002 - Koppelstuk
-  Voor koppeling van twee slangen 

2184A6002 - Buitenkraanaansluiting  3/4” en 1/2” 
-  Voor buitenkranen met schroefdraad
-   Kraanaansluiting met 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-

schroefdraad (G1/2)

2158A6002  

2184A6002  

2176A6002 

2291A6002  

INFO
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2100A6002 - Slangverbinder / reparateur Ø 12,5 mm
-  Voor reparatie van een beschadigde slang

2100A6002  

6005- Slang aansluitset
-  Voor de verbinding tussen slangopbergsysteem met de 

buitenkraan
-  1,5 meter slang, 2 x Slangstuk ½ “
-  Kraanstuk ¾ “BSP (G ¾) ½” BSP (G ½) 

2352 – Startset koppelstukken 
-  Tuinspuit en slangstukken  voor Ø 12,5 mm / Ø 15 mm 

slang.

2372P9000 – Startset koppelstukken (niet 
afgebeeld)

-  Tuinspuit en slangstukken  voor Ø 15 mm / Ø 19 mm 
slang.

2352  

6005

2169P0000 - Inlet adapter
-  Aansluitstuk voor slangopbergsystemen

2169  

Koppelstukken in bulk
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2050 6000 - Slangstuk Ø 12,5 mm en 15 mm
- Soft touch
- Flexibele slangtule voorkomt knikken

2055 6000 - Slangkoppelstuk met waterstop Ø 15 mm 
en 19 mm
- Klep houdt water tegen, wanneer koppelstuk wordt losgekoppeld

2050 6025 – Slangstuk Plus Twin Pack
- 2 x slangstuk Ø 12.5 mm & Ø 15 mm

2060 6000 - Slangstuk Ø 15 mm en 19 mm 
- Soft touch
- Flexibele slangtule voorkomt knikken

2065 6000 - Slangkoppelstuk met waterstop Ø 15 mm 
en 19 mm
- Klep houdt water tegen, wanneer koppelstuk wordt losgekoppeld

2050 6000  

2055 6000  

2060 6000  

2065 6000  

INFO

25 
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2289A6002  

2293A6002  

2292A6002  

2200A6002 - Slangverbinder / reparateur Ø 19 mm (3/4’’) 
- Voor reparatie van een beschadigde slang

2200A6002  

2289A6002 Verloopstuk  3/4” 
- 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4)  

2293A6002 - Driewegstuk
- Voor koppeling van drie slangen

2292A6002 - Tuinspuit 
-  Verstelbaar van straal tot fijne nevel

2050 6025  
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2292 - Tuinspuit (niet afgebeeld) 
-  Verstelbaar van straal tot fijne nevel

2674 - Jetspray
-  Vergrendelbare trigger met afzonderlijke stroomrege-

ling

-  Drie sproeistanden: jet, kegel en snelvulstand.

2676 - Multi-Spray Gun
-  Vergrendelbare trigger met afzonderlijke stroomrege-

ling
-  Vijf sproeistanden: jet, kegel, snelvulstand, platte straal 

en broes

2294 - Tuinspuit Plus
-  Vergrendelbare aan / uit schakelaar met 

stroomregeling

-  Drie sproeistanden: jet, kegel en snelvulstand.

2682 - Jetspray Plus
-  Vergrendelbare trigger, instelbare watertoevoer en  

afzonderlijke doorstroomregeling
-  Drie sproeistanden: jet, kegel en snelvulstand

2695 - Ultra Twist
-  Uniek multifunctioneel spuitpistool dat in een 

handomdraai kan worden veranderd in een sproeier
-  Pistool met drie sproeistanden: broes, snelvulstand  

en jet                                                                        
 -  Sproeibereik 69m2

-  Vergrendelbare trigger met instelbare watertoevoer 
en afzonderlijke doorstroomregeling

2683 - Flexi Spray
 -  Vergrendelbare trigger met instelbare watertoevoer 

en variabele doorstroomregeling 
4 Functies:
-  Lans
-  Pistool met drie sproeipatronen: broes, snelvullen en 

jet.
-  Sproeier (dekking 69 m2)
-  Handenvrij bewateren 

10 

5 

5 

6 

5 

5

5

5 

Spuitpistolen en lansen - PLUS
2697 - Lance Spray Plus 90
-  Steellengte 90 cm 
-  Verstelbare spuitkop met vijf
 sproeistranden: jet, kegel, snelvulstand,
 platte straal en fijne broes
-  Vergrendelbare trigger met instelbare
 watertoevoer en afzonderlijke
 doorstroomregeling
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2684 - Multi-Spray Plus
-  Vergrendelbare trigger, instelbare watertoevoer en 

afzonderlijke doorstroomregeling
-  Zes sproeistanden: jet, kegel, snelvul, waaier, nevel 

en broes

2690 - Jet Plus
-  Volledig metalen frame met poedercoating  
-  Vergrendelbare trigger 

-  Twee sproeistanden: jet en kegel

2691 - Multi Plus
-  Volledig metalen frame met poedercoating  
-  Vergrendelbare trigger 
-  Acht sproeistanden: kegel, waaier, douche, hoek, 

platte straal, nevel, jet, midden en kegel

2687 - Jetspray Pro
-  Volledig metalen frame met soft touch rubber coating
-  Vergrendelbare trigger met afzonderlijke stroomrege-

ling

-  Drie sproeistanden: jet, kegel en snelvulstand.

2688 - Multi-Spray Pro
-  Volledig metalen frame met soft touch rubber coating

-  Vergrendelbare trigger met afzonderlijke stroomregeling
-  Zeven sproeistanden: jet, kegel, snelvul, waaier, nevel, 

broes en perlator

5 010646 052689
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Spuitpistolen en lansen PRO

INFO

2699 - Telescopic Lance Spray Plus 140
-  Lange telescopische steel, uitschuifbaar tot 140 cm 

lengte
-  Verstelbare kop met zeven sproeistanden: jet, kegel, 

snelvulstand, platte straal, nevel, fijne broes en 
zuurstof verrijkend sproeien

-  Vergrendelbare trigger met instelbare watertoevoer
 en afzonderlijke doorstroomregeling
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Sproeiers - PLUS

Sproeiers

24

INFO

2510 - Cirkelsproeier  177 m2

-  8 stralen zorgen voor zeer gelijke waterverspreiding
-  Ideaal voor planten en gras
-  Voor een oppervlak van maximaal 177 m2 / 15 m 

diameter

2515 - Multi-sproeier 79 m2

-  8 verschillende sproeistanden: kleine halve cirkel, 
grote halve cirkel, nevel, langwerpig, kleine cirkel, 
grote cirkel, vierkant en harde straal.

-  Ideaal voor kleine tuinen
-  Voor een oppervlak van maximaal 79 m2 / 10 m 

diameter

2969 - Zwenksproeier 180 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 
aangedreven motor en 15 jetsproeiers 

-  Instelbare bewateringsbreedte 
-  Voor een oppervlak van maximaal 180 m2 / max. 

14 m x 13 m

2520 - Cirkel sproeier Plus 254 m2

-  Roterende sproeier op slede, twee sproeistanden
-  Fijne nevel voor zaadjes en jong zaaigoed,  

waterstraal voor gras en planten
-  Voor een oppervlak van maximaal 254 m2 / 18 m 

diameter

2332 - Cirkel sproeier Plus 314 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 
aangedreven motor en 5 jetsproeiers 

-  Metalen pen, kan een cirkel of een deel van een 
cirkel bewateren

-  Voor een oppervlak van maximaal 314 m2 / 20 m 
diameter
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Sproeiers - PRO

25

INFO

2972 - Zwenksproeier Plus 180 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door 
water aangedreven motor en 15 jetsproeiers 

-  Instelbare bewateringsbreedte 
-  Voor een oppervlak van maximaal 180 m2 /  

max. 14 m x 13 m

2975 - Zwenksproeier Plus 260 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 
aangedreven motor en 20 jetsproeiers 

-  Instelbare bewateringsbreedte 
-  Voor een oppervlak van maximaal 260 m2 /  

max. 17 m x 15 m

2974 - Zwenksproeier Plus 200 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 
aangedreven motor en 17 jetsproeiers  

-  Instelbare bewateringsbreedte 
-  Voor een oppervlak van maximaal 200 m2 /  

max. 15 m x 13 m   

2335 - Cirkelsproeier Pro 314 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 
aangedreven motor, 2 sproeistanden

-  Metalen pen. Bewatering van cirkel of deel 
van een cirkel. Fijne nevel voor zaadjes en jong 
zaaigoed, waterstraal voor gras en planten

-  Voor een oppervlak van maximaal 314 m2 /  
20 m diameter

2336 - Cirkelsproeier Pro 314 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 
aangedreven motor, 2 sproeistanden

-  Op slede. Bewatering van cirkel of deel van een 
cirkel. Fijne nevel voor zaadjes en jong zaaigoed, 
waterstraal voor gras en planten

-  Voor een oppervlak van maximaal 314 m2 /  
20 m diameter

2976 - Zwenksproeier Pro 230 m2

-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door 
water aangedreven motor, 2 sproeistanden

- Fijne nevel voor zaadjes en jong zaaigoed, 
waterstraal voor gras en planten
- Max. bestreken oppervlak 230 m2 /  
max. 16 m x 14 m

2986 - Zwenksproeier Pro 320 m2

- Metalen aansluitstuk
-  Zeer gelijkmatige verspreiding dankzij door water 

aangedreven motor, 2 sproeistanden
- Fijne nevel voor zaadjes en jong 
zaaigoed, waterstraal voor gras en 
planten
- Voor een oppervlak van maximaal  
320 m2 / max. 19 m x 17 m
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2601 - Autowielborstel
-  Zachte borstel met doorstroomregeling

-  Kan worden gebruikt met 2621 shampoostaafjes

2603 - Korte autowasborstel
-   Zachte borstel met stroomregeling
-  Kan worden gebruikt met 2621 shampoostaafjes

2624 - Autowasborstel Twin Pack (niet 
afgebeeld)
-  Twin Pack bestaande uit: Hozelock velgenborstel,
speciaal ontworpen voor reiniging van metalen velgen 
en een korte autowasborstel, inclusief shampoosticks.

2602 - Korte autowasborstel Plus
-  Zachte borstel met waterstraal en 

doorstroomregeling

-  Kan worden gebruikt met vloeibare autoshampoo

2604 - Middellange autowasborstel Plus
- Zachte borstel met verstelbare kop en 

doorstroomregeling

-  Kan worden gebruikt met vloeibare autoshampoo

2607 - Lange autowasborstel Pro
-  Lange roterende borstel met verstelbare kop en 

doorstroomregeling
-  Kan worden gebruikt met vloeibare autoshampoo

2621 - Shampoostaafjes

5 010646 052689
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Wasborstels - PLUS

Wasborstels - PRO

Accessoires

Wasborstels INFO
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2150 - Vierweg kraanaansluiting
-  Creëert vier uitgangen voor één kraan
-  Kan aan de muur bevestigd worden
-  Inclusief 2 x slangstuk en 

bevestigingsmateriaal

2289 - Verloopstuk  3/4” 
-  3/4” BSP-schroefdraad (G3/4)   

2760 - Drukregelaar
-   Reduceert de druk van kraanwater 

tot 1,5 bar (20 psi) voor optimaal 
gebruik

-  Inlaat met 3/4” BSP-schroefdraad 
(G3/4), uitlaat van 13 mm of 4 mm
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Automatische bewatering

INFOBewateringsoplossingen 
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2811 - Mini moestuin 
-  Inclusief decoratieve 30 liter 

plantenbak  
-  4 bewaterings-spikes leveren water van 

het 15 Liter waterreservoir rechtstreeks 
naar de wortels van de plant

-  Ingebouwde waterpeilmeter en 
snelvulpunt 

-  Versterkte bodemplaat met houders 
voor extra plantensteunen

-  Ook verkrijgbaar in antraciet grijs

2810 - Grow Bag bewateringskit 
-  4 bewaterings-spikes leveren water van 

het 15 Liter waterreservoir rechtstreeks 
naar de wortels van de plant

-  Ingebouwde waterpeilmeter en 
snelvulpunt 

-  Versterkte bodemplaat met houders 
voor extra plantensteunen

3570 0000 - AquaDéco 
bewateringsbollen (set van 3)
-  Decoratieve bewateringsbollen
-  Door capillaire werking wordt exact de 

benodigde hoeveelheid water afgegeven 
aan de plant

-  Capaciteit van 200 ml

3570 6002 - AquaDéco 
-bewateringsbollen (enkele op tray)
- 12 per tray (4 kleuren, 3 stuks van elke 

kleur)

5 
2813 - Vervanging set capillaire mat
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Automatische bewatering
Ø 13mm

Ø 4mm

B 
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13mm2764 13mm2765

13mm2766 13mm2767

13mm2768 13mm2769

13mm2779 13mm2770

13mm2771 13mm2799

4mm2772 4mm2776

4mm2777 4mm2778

4mm2781 4mm2782

INFO

2764 - 25 m toevoerslang Ø 13 mm
-  Uiterst flexibele, UV-bestendige 

toevoerslang

2765 - Doorstroomregelaar, 13 mm
-  13 mm doorstroomregelaar past de 

toevoer aan of sluit deze af in de 13 mm 
toevoerslang

2766 - 90º-kniestuk, 13 mm
-  Voor het aanbrengen van rechte 

hoeken in de 13 mm toevoerslang

2767 - T-stuk, 13 mm
-  Voor het aftakken van de 13 mm 

verdeelslang

2768 - Verbindingsstuk, 13 mm
-  Voor het verlengen van de 13 mm 

toevoerslang

2769 - Eindplug, 13 mm
-  Voor het afsluiten van de 13 mm 

toevoerslang

2779 - Afdichtplug, 13 mm
-  Voor afdichten van gaten in de 13 mm 

aanvoerslang

2770 - Pen, 13 mm
-  Houdt de aanvoerslang op zijn plaats

2771 - Muurclips, 13 mm
-  Voor bevestiging van de aanvoerslang 

aan muur of schutting

2799 - Hulpstuk
-  Maakt gaten in aanvoerslang en 

verwijdert microsproeiers

2772 - 10 m verdeelslang Ø 4 mm
-  Slang met kleine diameter voor bewa-

tering van afzonderlijke planten
-  Uiterst flexibel en UV-bestendig

2776 - Doorstroomregelaar, 4 mm
-  4 mm doorstroomregelaar past de 

toevoer aan of sluit deze af in de  
4 mm toevoerslang

2777 - T-stuk, 4 mm
-  Voor het aftakken van de 4 mm 

verdeelslang

2778 - Verbindingsstuk, 4 mm
-  Voor het verbinden van de verdeel-

slang aan de toevoerslang of 2 stuks 
verdeelslang/micro poreuze slang

2781 - Pen, 4 mm
-  Houdt de verdeelslang op zijn 

plaats

2782 - Muurclips, 4 mm
-  Voor bevestiging van de verdeel-

slang aan muur of schutting
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2783 - 4 ltr./uur slangeind druppelaar
-  Eenvoudige druppelaar die constant 4ltr./

uur levert op 1,5 bar

2784 - Drukcompenserende druppelaar
4 ltr./uur 
-  Zelfregulerende druppelaar die constant 

4ltr./uur levert, ongeacht de waterdruk
-  voor plaatsing in de leiding
- 2785 - Drukcompenserende
Druppelaar (4 ltr./uur )
-  Zelfregulerende druppelaar die constant 

4ltr./uur levert, ongeacht de waterdruk
-  Voor gebruik aan het eind van de leiding

2786 - Verstelbare mini sprinkler 
minisproeier (0 tot 40 ltr./uur)
-  Minisproeier met verstelbare doorstroomca-

paciteit voor gebruik in de slang

2787 - Verstelbare minisprinkler ( 0 tot
40 ltr./uur) 
-  Minisproeier met verstelbare doorstroming 

voor gebruik aan het eind van de leiding

2788 - Verstelbare minisprinkler op pen 
(0 tot 40 ltr./uur) voor slangeinde 
 -  Verstelbare sprinkler op een pen van 12 cm, 

compleet met 4 mm slangadapter
- Voor gebruik aan het eind van de leiding

2789 - Hoge pen
-  Te combineren met iedere microsproeier om 

het sproeipatroon tot 35 cm te verhogen

2790 - 90º-microsproeier
-  Sproeier voor ¼ cirkel

2791 - 180º-microsproeier
-  Sproeier voor halve cirkel

2792 360º-microsproeier
-  Sproeier voor hele cirkel

2793 - 90º-microsproeier
-  Sproeier voor ¼ cirkel met verstelbare 

watertoevoer

2794 - 180º-microsproeier
-  Sproeier voor ½ cirkel met verstelbare 

watertoevoer

2795 - 360º-microsproeier
-  Sproeier voor hele cirkel met verstelbare 

watertoevoer

2796 - Microstraalsproeier
-  Sproeier voor een gericht straalpatroon

2797 - Micronevelsproeier
-  Sproeier geeft een zeer fijne waternevel

2798 - 360º-minisprinkler
-  Roterende sproeier voor hele cirkel met 

verstelbare watertoevoer

2783 2784

2785 2786

2787 2788

2789 2790

2791 2792

2793 2794

2795 2796

2797 2798

40L/H
MAX

30cm

55L/H
MAX

2m

55L/H
MAX

2m

55L/H
MAX

2m

33L/H
MAX

2m

82L/H
MAX

3m

4L/H
AUTO

40L/H
MAX

40L/H
MAX

30cm

55L/H
MAX

2m

55L/H
MAX

2m

55L/H
MAX

2m

55L/H
MAX

50cm

4L/H
MAX

4L/H
AUTO
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Automatische bewateringssets 5 010646 052689

Automatische bewateringssets PLUS

Automatische bewateringssets PRO

5 

5 

5 

5 

5      

2754 - Bewateringsset voor 15 potten
-   Complete bewateringsset voor een heg van 7,5 m 

lang of 15 potplanten
-   Bevat drukregelaar, 15 m x 4 mm slang, 10 x 4 mm 

muurclips en pennen, 15 druppelaars en  
aansluitingen

2756 - Automatische bewateringsset voor  
20 potten
-   Complete automatische bewateringsset voor een heg 

van 10 m lang of 20 potplanten
-   Bevat AC Plus-watercomputer, drukregelaar, 15 m x 

13 mm slang, 10 m x 4 mm slang, 5 x 4 mm muur-
clips en 10 x 4 mm slanghouders, 20 druppelaars en 
aansluitingen

2823 - Automatische vakantiebewateringsset
-   Eenvoudig te installeren automatische vakantiebewa-

teringsset voor terrasplanten. Voor bewatering van 
10 planten.

-   Bevat AC Plus-watercomputer, drukregelaar, 20 m x  
4 mm slang, 10x  4 mm pennen, 2 Aquapods  
(10 druppelaars)

-   uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië

2822 - Bewateringsset voor de kas
-   Eenvoudig te installeren bewateringsset voor  

kasplanten. Voor bewatering van 10 planten.
-   Bevat drukregelaar, 20 m x 4 mm slang, 10 x 4 mm 

pennen, 2 Aquapods (10 druppelaars)
-  uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië 

2755 - Bewateringsset voor 20 potten
-  Complete bewateringsset voor een heg van 10 m
 lang of 20 potplanten
-  Bevat drukregelaar, 15 m x Ø 13 mm aanvoerslang, 

10 m  x Ø 4 mm
 verdeelslang, 5 x 13 mm muurclips, 5 x 4 mm muur-

clips, 10 x 13 mm pennen, 10 x 4 mm pennen, 20 
drukcompenserende druppelaars en aansluitingen.

INFO

5 

3 
2817 - Borderbewateringskit regenton 
-   Complete set voor bewatering van borders en groen-

tetuin
-  Werkt op basis van zwaartekracht
-  15 m aanvoerslang, 15 m poreuze slang en complete 

aansluit set geschikt voor alle gangbare modellen 
regentonnen

-  uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië 

2816 - Potbewateringskit vanuit regenton 
-  Complete set voor bewatering van maximaal 15 pot- 

en containerplanten.
-  Werkt op basis van zwaartekracht
-  Inclusief 10 m aanvoerslang, 10 m verdeelslang, 

15 instelbare druppelaars en complete aansluit set 
geschikt voor alle gangbare modellen regentonnen

-  uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië 



Elektronische watertimers

5 010646 052689Automatische bewatering - accessoires

2705 - AC-watertimer
-  Elektronische watercomputer met 

kiesschijfprogrammering
-  Biedt bewateringsopties van eenmaal per week 

tot vier keer per dag (13 voorgeprogrammeerde 
mogelijkheden)

-  Kraanaansluitingen met 1” BSP-schroefdraad 
(G1) / 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-
schroefdraad (G1/2)

2 

2703 - AC-watertimer Pro en regensensor
-  Geavanceerde, veelzijdige en eenvoudig 

programmeerbare digitale watercomputer. 
Eenvoudig water besparen door koppeling aan 
inbegrepen regensensor op afstand.

-  Vier programmeringsmethoden: “one-touch”, 13 
voorgeprogrammeerde mogelijkheden, interac-
tief bewateringsprogramma of 28 verschillende 
programma’s die kunnen worden ingesteld via de 
bewateringsmanager

-  Kraanaansluitingen met 1” BSP-schroefdraad 
(G1) / 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-
schroefdraad (G1/2). 10 m kabel en bevestigings-
onderdelen voor regensensor

2 

2 

2700 - AC-watertimer Plus
-  Elektronische watercomputer met kiesschijf- en 

toetsprogrammering
-  De gebruiker kan de huidige tijd en het startmo-

ment, de frequentie en de duur van de bewa-
tering instellen. Programma’s kunnen worden 
ingesteld van eenmaal per week tot vier keer per 
dag.

-  Kraanaansluitingen met 1” BSP-schroefdraad 
(G1) / 3/4” BSP-schroefdraad (G3/4) / 1/2” BSP-
schroefdraad (G1/2)

2 

Elektronische watertimer- PLUS

Elektronische watertimer - PRO

31

2824 - Aquapod uitbreidingsset
-  Uitbreidingsset voor bewateringsset 2822 en 

2823, breidt een bestaand bewateringssysteem 
uit met nog 5 potplanten

-  1 AquaPod (5 druppelaars) plus adapters
-  uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië

5 

2701 - AC Water Timer Pro
-  Zie boven, exclusief regensensor

INFO
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INFODrukspuiten     

4182 - Wonderweeder
-  Nauwkeurig sproeien van
  opritten, paden en terrassen
-   Door het handvat in te
  drukken wordt het middel
  verspreid vanuit de spuitmond
  in de beschermkap over de plant
-   Buisreservoir met een
  capaciteit van 300 ml
-   Doseerdop van 1 tot 5 ml 

geïntegreerd in het handvat 
-   Voorzien van kinderbeveiliging

Drukspuiten - WONDERWEEDER

4120 - STANDAARD handspuit 0,5 
liter
-    Kleine handspuit  
-   Geteste, doorzichtige fles
-    Spuitmond verstelbaar van fijne straal 

tot nevel

4121 - STANDAARD handspuit 1,0 
liter
-   Middelgrote handspuit 
-    Geteste, doorzichtige fles
-    Spuitmond verstelbaar van fijne straal tot 

nevel 

Drukspuiten  - STANDAARD  (Handspuiten)

50 

20 

6 

50 
4118 - T0.80L Handspuit
-   Decoratieve waterspuit voor 
  taken binnens,- en buitenshuis
-   Capaciteit van 0,80 liter
-   Instelbare spuitkop van straal tot nevel

20 

4119 - Kaleido-Handspuit
-  Decoratieve handspuit voor taken 

binnenshuis
-  Capaciteit van 0,70 liter
-  Instelbare spuitkop van straal tot nevel
-  Brede onderzijde voor een perfecte
 stabiliteit

32



4705 - Hozelock 5 Liter Drukspuit Plus
-  “Last Drop” technologie
-  Doseerreservoir & “last-use indicator”
-  Alle accessoires inclusief de slang kunnen 

aan boord van de drukspuit worden opge-
borgen

-  Vergrendelbare aan / uit schakelaar voor 
continu gebruik

5 010646 052689

Drukspuiten - PLUS

Drukspuiten - STANDAARD
Met de Hozelock drukspuiten kunt u op een 
eenvoudige, nauwkeurige en kostenbesparende 
manier water, insecticiden, pesticiden , 
schimmelwerende,-  & oplosbare middelen 
verspuiten in de tuin.

Het Plus assortiment drukspuiten is 
ontwikkeld met haar toekomstige gebruikers 
in het achterhoofd. Uitgerust met brede 
voetplaten voor vergroting van de stabiliteit, 
de mogelijkheid om de lans verticaal op te 
bergen, draagriem en een vergrendelbare aan /
uit schakelaar met onbreekbare fiberglas lans 
maken deze drukspuit tot een onmisbaar stuk 
tuingereedschap.
-  3 jaar garantie

INFO

6 

4710 - Hozelock 10 Liter Drukspuit Plus
-  “Last Drop” technologie
-  Doseerreservoir & “last-use indicator”
-  Alle accessoires inclusief de slang kunnen 

aan boord van de drukspuit worden opge-
borgen

-  Vergrendelbare aan / uit schakelaar voor 
continu gebruik

6 

4707 - Hozelock 7 Liter Drukspuit Plus
-  “Last Drop” technologie
-  Doseerreservoir & “last-use indicator”
-  Alle accessoires inclusief de slang kunnen 

aan boord van de drukspuit worden opge-
borgen

-  Vergrendelbare aan / uit schakelaar voor 
continu gebruik

6 

4505 - Hozelock 5 liter drukspuit 
STANDAARD
-  Doorschijnende tank voor nauwkeurig 

mengen en doseren
-  Breed ergonomisch pomphandvat om de 

tank eenvoudig op druk te brengen
-  1 jaar garantie

6 

4510 - Hozelock 10 liter drukspuit 
STANDAARD
-  Doorschijnende tank voor nauwkeurig 

mengen en doseren
-   Breed ergonomisch pomphandvat om de 

tank eenvoudig op druk te brengen
-  1 jaar garantie

6 

4507 - Hozelock 7 liter drukspuit 
STANDAARD
-  Doorschijnende tank voor nauwkeurig 

mengen en doseren
-   Breed ergonomisch pomphandvat om de 

tank eenvoudig op druk te brengen
-  1 jaar garantie

6 

4122 - STANDAARD handspuit 1,25 
liter
-   Hand,-drukspuit met pompmechanisme
-   Pomp eenvoudig op druk te brengen
-    Spuitmond verstelbaar van fijne straal tot 

nevel
-   2 jaar garantie

6 
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4124 - 1 liter drukspuit STANDAARD
-  Verstelbare spuitkop van straal tot nevel
- Spuitkop met verlenglans (11 cm) voor 

grotere reikwijdte
-    Geteste, doorzichtige fles
-  1 jaar garantie

6 



4807 - Hozelock 7 Liter Drukspuit Pro
-  “Last Drop” technologie
-  Heavy duty metalen pompmechanisme 

voor extra sterkte en duurzaamheid
-  Voorzien van Viton pakkingen voor extra 

duurzaamheid
-  Telescopische verlenglans voor extra bereik 

( 50-85 cm)
-  Inclusief onkruidkap en nevelsproeikop ter 

voorkoming van ongewenste verspreiding 
van onkruidmiddelen

-  Vergrendelbare aan / uit schakelaar voor 
continu gebruik

-  5 jaar garantie

5 010646 052689

Drukspuiten - PRO
De Pro 7 liter drukspuit is ontworpen voor mensen 
die de beste prestaties willen. Onderdelen 
omvatten een grote comfortabele trigger met 
aan/uit en interne filter om verstoppingen te 
voorkomen, 3-in-1 riem zodat de sproeier op 
3 manieren gedragen kan worden en metalen 
mondstuk voor extra stevigheid en een lange 
levensduur.

INFO

6 

4712 - Hozelock 12 Liter Rugspuit Plus
-  Speciaal ontworpen voor gebruik op 

grotere oppervlaktes
-  Ergonomisch gevormde tank voor 

comfortabel gebruik op de rug van de 
gebruiker

-  Vergrendelbare aan / uit schakelaar voor 
continu gebruik

-  3 jaar garantie

4716 - Hozelock 16 Liter Rugspuit 
Plus
-  Speciaal ontworpen voor gebruik op 
grotere oppervlaktes
-  Ergonomisch gevormde tank voor 
comfotabel gebruik op de rug van de 
gebruiker
-  Voor gebruik op oppervlaktes tot 360 
m². 
-  3 jaar garantie

Drukspuiten - PLUS

2 

1 
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5102 - Hozelock 1,25 liter drukspuit 
Viton®

-  Kleine drukspuit voor zwaar gebruik en voor 
het aanbrengen van agressieve chemicaliën

-  Voorzien van Viton pakkingen
-  2 jaar garantie

5 010646 052689Sprayers - VITON® INFO

6 

6 

6 

6

6

    

5505 - Hozelock 5 liter drukspuit Viton® 
-  Roestvrijstalen lans voor extra 

duurzaamheid 
-  Voorzien van Viton pakkingen geschikt voor 

agressieve chemicaliën 
-  Maximumbereik 150 m2  
-  TUV-goedgekeurde fles voor duurzaamheid 

en hoge druk 
-  2 jaar garantie

5507 - Hozelock 7 liter drukspuit 
Viton® 
-  Roestvrijstalen lans voor extra 

duurzaamheid 
-  Voorzien van Viton pakkingen geschikt voor 

agressieve chemicaliën 
-  Maximumbereik 210 m2

-  TUV-goedgekeurde fles voor duurzaamheid 
en hoge druk 

-  2 jaar garantie

5510 - Hozelock 10 liter drukspuit 
Viton® 
-  Roestvrijstalen lans voor extra 

duurzaamheid 
-  Voorzien van Viton pakkingen geschikt 

voor agressieve chemicaliën 
-  Maximumbereik 300 m2 

-  TUV-goedgekeurde fles voor duurzaamheid 
en hoge druk 

-  2 jaar garantie

4140 - 4’n1 Portashower®

-  Compacte, draagbare douche
- Handig formaat, slechts 460 mm hoog, dus 

eenvoudig op te bergen
- Ingebouwde opbergplek voor douchekop
-  2 jaar garantie

Drukspuiten - PORTASHOWER®

35
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4091 – Servicekit 1,25 liter Standaard

4093 – Servicekit 12 & 16 liter 
Standaard & Plus 

4097 – Complete pomp voor rugspuit 
Standaard & Plus

4099 – 2 m slang Standaard, Plus & Pro

4100 – 1,3 m slang voor rugspuiten 
Standaard & Pro

5 010646 052689Drukspuitaccessoires

4103 – Set spuitkoppen Standaard, 
Plus & Pro

4106 – (Verleng) spuitlans

4107 – Telescopische spuitlans

4112 – Onkruidkap Standaard, Plus & 
Pro

4125 - Servicekit 5,7 & 10 liter
- Standaard & Plus

INFO

5 
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5 

5 

5 

4105 - Handgreep compleet - Knapsack
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4130 – Complete slangaansluiting 
Standaard

4131 - Complete slangaansluiting Plus 
& Pro

4132 – Ontluchtingsventiel compleet 
Standaard, Plus & Pro

4133 – Spuitkopset Pro

Drukspuitaccessoires 5 010646 052689

4134 – Handgreep & knijpkraan 
Standaard 

4135 – Handgreep compleet Plus & Pro

4128 – Complete pomp 5,7 & 10 liter 
Standaard & Plus 

INFO

4129 – Complete pomp 5, 7 & 10 liter 
Pro

5 

5 
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5 

5 

5 

5 

5 

5 

4126 - Servicekit 5, 7 & 10 liter 
- Pro/Viton

4138 - Complete pomp - Viton®

4137 - Handgreep compleet - Viton®

5 

5 
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easyclear
Het vernieuwde Easyclear-assortiment bestaat uit vijf modellen
voor vijvers van 3000, 4500, 6000, 7500 en 9000 liter. Deze 
volledig geïntegreerde units combineren een pomp met een 
filter en UVC in één apparaat en worden onopvallend in de 
vijver geplaatst. Zo heeft de consument een apparaat dat zeer 
eenvoudig te installeren is en dat zorgt voor schoon en helder 
water. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor een mooi 
fonteinbeeld en/of een waterval. 

Vijverfilter (voor plaatsing in de vijver)

Het bekroonde volledig geïntegreerde 
filtersysteem.

40

Voordelen van de Easyclear:
A  Schoon water 
• De UVC-lamp elimineert groen water.
• Het schuimfilterpatroon zeeft vaste vuildeeltjes uit het water.

B  Gezond water
• Het gebruik van Kaldnes™-biomedia zorgt voor gezond water 

voor uw vissen en planten.
• De Kaldnes™-biomedia is nu verpakt in een net onder de 

schuimfilterpatronen voor een eenvoudige en snelle reiniging.

 C  Fontein en waterval  
•  Een betrouwbaar en aantrekkelijk fontein- en watervalbeeld 

(bij de Easyclear 6000, 7500 en 9000 kan tegelijkertijd 
een fontein en waterval worden gebruikt; bij de Easyclear 
3000/4500 kunt u of een fontein of een waterval gebruiken).

• Voorzien van drie sproeikoppen (2-traps, 3-traps en waterbel) 
voor het spuitbeeld van uw keuze.

D  Eenvoudige installatie
• Slechts één stroomkabel voor makkelijke en kosteneffectieve 

installatie.
• Kniegewrichtverbinding voor het eenvoudig richten van de 

fonteinbuis.
• Voet voor stabiliteit.
• Verlengstukken voor de fonteinbuis voor verschillende 

vijverdieptes.
• Traploze doorstroomregelaar om de hoogte van uw fontein 

aan te passen.
• Traploze doorstroomregelaar om de hoeveelheid water van 

uw waterval aan te passen.

E  Eenvoudig onderhoud
•  Geen gereedschap nodig voor het reinigen van de 

schuimfilterpatronen en de Kaldnes™-biomedia.
•  Pomphuis voorzien van grote mazen voor maximaal 

doorlaten van het vuil en minder onderhoud.
•  Bajonetsluiting voor eenvoudig toegang tot de UVC-lamp 

voor reiniging of vervanging.
•  Ingebouwde bypass voor continue werking van de fontein 

en/of waterval ook bij blokkade van het schuimfilterpatroon.
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INFO

Technische gegevens EasyClear

Prestatiegegevens EasyClear
Model Max. 

doorstroomcapaciteit
Max. opvoerhoogte Diameter waterbel Breedte waterval Hoogte waterval Max. liter Max. vis in cm

3000 1260 l/u  (277GPH) 0.70m (2’ 03’’) 0,4m (1’ 04’’) 0,08m (0’ 03’’) 0,5m (1’ 08’’) 3000ltr (660GALS) 0,72m (2’ 04’’)

4500 1260 l/u  (277GPH) 0.70m (2’ 03’’) 0,4m (1’ 04’’) 0,08m (0’ 03’’) 0,5m (1’ 08’’) 4500ltr (990GALS) 1,08m (3’ 06’’)

6000 1700 l/u  (374GPH) 1.60m (5’ 03’’) 0,60m (2’ 00’’) 0,13m (0’ 05’’) 0,6m (2’ 00’’) 6000ltr (1320GALS) 1,44m (4’ 08’’)

7500 1700 l/u  (374GPH) 1.60m (5’ 03’’) 0,60m (2’ 00’’) 0,13m (0’ 05’’) 0,6m (2’ 00’’) 7500ltr (1650GALS) 1,80m (6’ 02’’)

9000 2850 l/u  (627GPH) 1.90m (6’ 02’’) 0,70m (2’ 03’’) 0,25m (0’ 10’’) 0,9m (3’ 00’’) 9000ltr (1980GALS) 2,16m (7’ 08’’)

Model Watt Kabellengte   UV-lamp Bijgeleverde accessoires

2-traps sproeikop 3-traps sproeikop Waterbel 4 verlengstukken voor 
de fonteinbuis

3000 25w - 230v 10m (33’) 5 Watt l l l l

4500 28w* - 230v 10m (33’) 7 Watt l l l l

6000 40w - 230v 10m (33’) 9 Watt l l l l

7500 43w* - 230v 10m (33’) 11 Watt l l l l

9000 55w - 230v 10m (33’) 13 Watt l l l l

2 

2 

2 

1768 - EasyClear 9000
- Max. vijvergrootte 9000 ltr.
- Fontein en waterval
- UVC-lamp van 13 W

1760 - EasyClear 3000
- Max. vijvergrootte 3000 ltr.
- Fontein en waterval
- UVC-lamp van 5 W

2 
1762 - EasyClear 4500
- Max. vijvergrootte 4500 ltr.
- Fontein en waterval
- UVC-lamp van 7 W

2 

1764 - EasyClear 6000
- Max. vijvergrootte 6000 ltr.
- Fontein en waterval
- UVC-lamp van 9 W

1766 - EasyClear 7500
- Max. vijvergrootte 7500 ltr.
- Fontein en waterval
- UVC-lamp van 11 W

Voorlopige classificatie-informatie



BIOFORCE
Vijverfilter (ondergronds)

42

De nieuwe serie Bioforce Revolution filters beschikken 
over een gepatenteerd reinigingssysteem gecombineerd 

met een filterproces in 3 stappen.  

1. UVC - De UVC is uitgerust met een hoger UVC 
wattage om groen water te elimineren. De UVC unit 
is bij de nieuwe Bioforce Revolution geplaatst voor de 
filterblokken. Daarnaast bevindt de lamp zich in een 
makkelijk toegankelijke kamer van het filter waardoor 
het zeer eenvoudig is deze te vervangen. Door het 
ingebouwde kijkglas kan de werking van de UVC lamp 
worden gecontroleerd. De efficiëntie van de UV lamp 
wordt extra verhoogd door de geïntegreerde turbulator.                                               

2. Biologische filtratie - De Kaldnes™ K3 biomedia biedt 
een zeer groot oppervlak  voor huisvesting van goede 
bacteriën die van groot belang zijn bij het helder en 
gezond houden van de vijver.

3. Mechanische filtratie - Een compleet nieuwe 
benadering door het gebruik van kleine vierkante 
schuimblokjes waardoor een veelvoud aan oppervlakte 
wordt gecreëerd om bacteriën te kunnen huisvesten 
en die een belangrijke rol spelen bij het revolutionaire  
reinigingsmechanisme.   

* Uniek reinigingsmechanisme - De draaihendel aan de 
bovenzijde van het filter zorgt ervoor dat peddels in 
de filterkamer in beweging worden gezet waardoor de 
schuimblokjes worden ontdaan van vuil en opgebouwd 
groen slib. 

* Vuilafvoer schakelaar - Door de vuilafvoer schakelaar 
te draaien wordt het vuile water dat vrijkomt bij de 
reiniging van het filter omgeleid om te voorkomen dat 
dit weer in de vijver terechtkomt.

Flexibel en onopvallend 
De Bioforce Revolution is eenvoudig te installeren op 
nieuwe vijvers of op een bestaand filtersysteem. Het 
filter kan verdekt worden opgesteld aan de rand van de 
vijver of worden ingegraven tot aan de deksel. Doordat 
in het filter druk wordt opgebouwd is het mogelijk 
water naar een hoger gelegen punt op te voeren om 
bijvoorbeeld een waterval aan te sturen.

 

Bij de nieuwe generatie Bioforce drukfilters neemt 
vijveronderhoud slechts enkele minuten in beslag. 
Nooit meer vieze handen als u het filter wilt 
schoonmaken, u hoeft slechts de hendel te draaien 
voor een intensieve reiniging van het filter. Geschikt 
voor vijvers tot 28.000 liter 

6000L

9000L

12000L

18000L

28000L

4500L

6750L

9000L

13500L

21000L

3000L

4500L

6000L

9000L

14000L

Bioforce 6000uvc
Bioforce 9000uvc
Bioforce 12000uvc
Bioforce 18000uvc
Bioforce 28000uvc

Model Max. liter Max. vis in cm Ltr./uur  (gph) UVC Slangdiameter

6000uvc 6000 ltr  (660 gals) 167 cm 2500 l/u  (550 gph) 9 Watt  20 - 25 mm

9000uvc 9000 ltr  (1980 gals) 251 cm 4000 l/u  (880 gph) 11 Watt  20 - 25 mm

12000uvc 12000 ltr  (2640 gals) 335 cm 4000 l/u (880 gph) 18 Watt  25 - 40 mm

18000uvc 18000 ltr   (3960 gals) 503 cm 6000 l/u  (1320 gph) 24 Watt 25 - 40 mm

28000uvc 28000 ltr   (6160 gals) 782 cm 8000 l/u  (1760 gph) 36 Watt 25 - 40 mm

Prestatiegegevens Bioforce
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1351 - Bioforce 9000 UVC
-  Max. vijverinhoud 9000 liter ( visvijver 

4500 liter)
-  Mechanische en biologische filtratie 
-  Effectieve terugspoel reinigingsfuntie 
-  11 w UVC lamp 

1352 - Bioforce 12000 UVC Revolution
-  Max. vijverinhoud 12000 liter ( visvijver 

6000 liter)
-  Revolutionair reinigingsmechanisme 

voor snel en eenvoudig onderhoud
-  Mechanische en biologische filtratie 
-  18 w UVC lamp 

1353 - Bioforce 18000 UVC Revolution
-   Max. vijverinhoud 18000 liter ( visvijver 

9000 liter)
-   Revolutionair reinigingsmechanisme 

voor snel en eenvoudig onderhoud
-   Mechanische en biologische filtratie 
-   24 w UVC lamp 

1354 - Bioforce 28000 UVC Revolution
-  Max. vijverinhoud 28000 liter ( visvijver 

12000 liter)
-  Revolutionair reinigingsmechanisme 

voor snel en eenvoudig onderhoud
-  Mechanische en biologische filtratie 
-  36 w UVC lamp 

1350 - Bioforce 6000 UVC
-  Maximale vijvergrootte 6000 liter        

( visvijver 3000 liter)
-  Mechanische en biologische filtratie 
-  Effectieve terugspoel reinigingsfuntie
-  9 w UVC lamp 

1 

1 

1 



Het complete filtratiesysteem voor heldere en 
gezonde vijvers.

5 010646 052689

Vijverfilter (ondergronds)
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BIoFORCE
TM

 FILTERKITS
Door een Bioforce drukfilter te combineren met 
een krachtige en efficiënte Aquaforce filterpomp 
ontstaat een compleet filtersysteem dat wordt 
ondersteund met de Hozelock Cyprio helder 
water garantie.

1403 - Bioforce Revolution Filterkit  
18000
-  Max. vijvergrootte 18000 liter
-  Bioforce Revolution 18000 UVC

-  Aquaforce 6000

1404 - Bioforce Revolution Filterkit  
28000    

-  Max. vijvergrootte 28000 liter
-  Bioforce Revolution 28000 UVC

-  Aquaforce 8000

1401 - Bioforce Filterkit 9000
-  Max. vijvergrootte 9000 liter
-  Bioforce 9000 UVC

-  Aquaforce 4000

1402 - Bioforce Revolution Filter Kit 
12000
-  Max. vijvergrootte 12000 liter
-  Bioforce Revolution 12000 UVC

-  Aquaforce 4000

1400 - Bioforce Filterkit 6000
-  Max. vijvergrootte 6000 liter
-  Bioforce 6000 UVC

-  Aquaforce 2500

1 

1 

1 

1 

1 
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BIoFORCE
TM

 FILTERKITS ecofilters Biologische vijverfilters
Voor vijvers tot 20000 liter.

Ecocel: deze bovengrondse filters combineren mechanische en 
biologische filtratie om vijvers helder en gezond te houden. Bij gebruik 
met een Vorton UVC-unit worden ook de algen verwijderd die voor 
groen water zorgen.
Ecopower+: deze hoogwaardige bovengrondse filters combineren 
mechanische en biologische filtratie en een ingebouwde UVC-lamp 
met hoog wattage. Deze filters worden geleverd met een Helder water 
garantie.

5 010646 052689
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3923 - Ecocel 20000
- Max. vijvergrootte 20000 ltr.
- Mechanische en biologische filtratie

3921 - Ecocel 5000
- Max. vijvergrootte 5000 ltr.
- Mechanische en biologische filtratie

3922 - Ecocel 10000
- Max. vijvergrootte 10000 ltr.
- Mechanische en biologische filtratie

ecocel

ecopower+

Vijverfilters (bovengronds)

INFO

1866 - Ecopower+ 20000 UVC
-  Max. vijvergrootte 20000 ltr.
-  Mechanische filtratie door schuimmatten 

en biologische filtratie met Kaldness™ K3 
biomedia

-  UVC lamp van 16 W

1862 - Ecopower+ 8000 UVC
-  Max. vijvergrootte 8000 ltr.
-  Mechanische filtratie door schuimmatten 

en biologische filtratie met Kaldness™ K3 
biomedia

-  UVC lamp van 8 W

1864 - Ecopower+ 12000 UVC
-  Max. vijvergrootte 12000 ltr.
-  Mechanische filtratie door schuimmatten 

en biologische filtratie met Kaldness™ K3 
biomedia

-  UVC lamp van 12 W

Prestatiegegevens Ecofilters

Ecocel 5000 5000 3750 2500

Ecopower+ 8000uvc 8000 5500 3000

Ecocel 1000 10000 7500 5000

Ecopower+ 12000uvc 12000 9000 6000

Ecocel 20000 20000 15000 10000

Ecopower+ 20000uvc 20000 15000 10000

Model Max. liter (gallons) Max. vis in cm Ltr./uur  (gph) UVC Slangdiameter

Ecocel 5000 5000 ltr (1100 gals) 79 cm (2’ 6’’) 1250 l/u (275 gph) Vorton 11 25 - 40 mm

Ecopower+ 8000UVC* 8000 ltr (1760 gals) 170 cm (5’ 6’’) 1500 l/u (330 gph) 8 Watt 25 - 40 mm

Ecocel 10000 10000 ltr (2200 gals) 157 cm (5’ 2’’) 2500 l/u (550 gph) Vorton 11 25 - 40 mm

Ecopower+ 12000UVC* 12000 ltr (2640 gals) 254 cm (8’ 4’’) 3000 l/u (660 gph) 12 Watt 25 - 40 mm

Ecocel 20000 20000 ltr (4400 gals) 322 cm (10’ 7’’) 5000 l/u (1100 gph) Vorton 11 25 - 40 mm

Ecopower+ 20000UVC 20000 ltr (4400 gals) 435 cm (14’ 3’’) 5000 l/u (1100 gph) 16 Watt 25 - 40 mm

Voorlopige classificatie-informatie



VORTON
Doordat het assortiment Vorton UVC reinigers is uitgebreid met een 
aantal grotere modellen, zijn we in staat om maximale efficiëntie te 
bieden voor de aanbevolen vijverinhoud. UV lampen met een hoger 
Wattage verbeteren de bestrijding van draadalg. Alle modellen 
binnen het Vorton assortiment worden geleverd met 5 meter kabel, 
zijn eenvoudig te installeren en gemakkelijk in onderhoud. Naast 
een garantietermijn van 3 jaar geeft Hozelock op de gehele Vorton 
lijn een “helder water garantie” af.

Model Watt Max. liter Ltr./uur  (gph) Slangdiameter

Vorton 11 11 Watt 4000 ltr 2000 l/u (440 gph) 20 - 40 mm

Vorton 18 18 Watt 6000 ltr 3000 l/u ( 660 gph) 20 - 40 mm

Vorton 36 36 Watt 12000 ltr 6000 l/u ( 1320 gph) 20 - 40 mm

Vorton 55 55 Watt 18500 ltr 9250 l/u ( 2035 gph) 20 - 40 mm

Prestatiegegevens Vorton

5 010646 052689

1554 - Vorton 18
- Voor vijvers tot 6000 liter
- 18 Watt UV lamp

1559 - Vorton 11
- Voor vijvers tot 4000 liter
- 11 Watt UV lamp

uvc
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1558 - Vorton 55
- Voor vijvers tot 18500 liter
- 55 Watt UV lamp

1557 - Vorton 36
- Voor vijvers tot 12000 liter
- 36 Watt UV lamp

2 

2 

2 

2 

INFO

1559

1554

1557

1558
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luchtpompen
5 010646 052689
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5 
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Seizoensonderhoud 

2 

2 

INFO
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INFO

3539 - Vijververwarmer 
-  Drijvende vijververwarmer met 100 w 

verwarmingselement 
-  Houdt een deel van het 

vijveroppervlak ijsvrij om schadelijke 
gassen te laten ontsnappen

-  Kabellengte 5 meter 

3540 - Drijvende ijsvrijhouder
-  Drijvende ijsvrijhouder in combinatie                                                          

met een luchtpomp helpt een deel van 
het vijveroppervlak ijsvrij te houden 

-  Inclusief drijver en aansluiting voor 
luchtslang.

Winteronderhoud 
Vijvers vereisen niet veel aandacht in 
de winter, maar als u vissen heeft, is het 
verstandig ervoor te zorgen dat de vijver 
niet dichtvriest. Het behouden van een 
ijsvrij gedeelte voorkomt de ophoping van 
schadelijke gassen.

Extra zuurstof toevoegen in de 
vijver is erg belangrijk, speciaal in 
vijvers met een zware visbezetting 
en in de zomermaanden als het 
zuurstofgehalte in het water afneemt. 
Ook in de winter is het gebruik van 
een luchtpomp belangrijk omdat ze 
bevriezing kunnen voorkomen. Het 
kleinste model luchtpomp levert 320 
liter per uur op maximaal 1,2 meter 
diepte en het grootste model in deze 
lijn levert 4500 liter per uur op een 
maximale diepte van 3.0 meter.

1800 – Luchtpomp 320
-  320 liter per uur
-  Maximale diepte 1,2 meter

1805 – Luchtpomp 640
-  640 liter per uur
-  Maximale diepte 1,2 meter

1810 – Luchtpomp 1500
-  1500 liter per uur
-  Maximale diepte 2 meter

1820 – Luchtpomp 2700
-  2700 liter per uur
-  Maximale diepte 2 meter

1380 – Luchtpomp 4500
-  4500 liter per uur
-  Maximale diepte 3 meter

Model Maximale 
opbrengst 

(l/u)

Aanbevolen 
maximumdiepte 
van luchtsteen

Opbrengst op 
1 m diepte

Maximumdruk Aantal 
luchtuitlaten

Lengte van 
luchtslang

Diameter 
van 

luchtslang

Aantal 
luchtstenen

Afmetingen van 
de luchtsteen

Pompvermogen Kabellengte

320 320 l/u 1.2 m 230 l/u 0.014 MPa 2 1 x 10 m 4 mm 2 Ø 3 cm x 3 cm 4 Watt 3 m

640 640 l/u 1.2 m 450 l/u 0.014 MPa 4 1 x 10 m 4 mm 4 Ø 3 cm x 3 cm 8 Watt 3 m

1500 1500 l/u 2 m 900 l/u 0.026 MPa 6 2 x 10 m 4 mm 2 Ø 5 cm x 5 cm 17 Watt 10 m

2700 2700 l/u 2 m 2100 l/u 0.030 MPa 12 2 x 10 m 4 mm 2 Ø 5 cm x 10 cm 35 Watt 10 m

4500 4500 l/u 3 m 2700 l/u 0.039 MPa 12 2 x 10 m 4 mm 2 Ø 5 cm x 10 cm 35 Watt 10 m

Prestatiegegevens luchtpomp

2 
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cascade
Kenmerken Cascade fonteinpompen
A  een motor met hoog rendement, laag verbruik en een 

lange levensduur
B  een regelkraan om de opvoerhoogte van de fontein en 

waterval onafhankelijk te verstellen
C  een kogelscharnier 

om de hoek van de 
fonteinverlengbuis te 
verstellen

D  een filterkap zonder 
schuimspons voorfilter zorgt 
voor minimaal onderhoud

E  een speciale uitlaat met 
slangsnelkoppeling voor een 
waterval of waterpartij

F  een fonteinverlengbuis

Prestatiegegevens Cascade
De resultaten voor de waterval zijn gebaseerd op 2,5 meter slang met een diameter van 1’’ (1500-4000 bij opvoerhoogte van 0,6 m).

Gebruik een Cascade voor:
Fonteinen                                                                                               
Alle Cascades worden geleverd inclusief een selectie
van sproeikoppen en waterbel (Exclusief Cascade 450). Alle 
modellen worden standaard uitgerust met een telescopische 
verlengbuis.

Watervallen                                                                                           
Van een mooie kleine waterval met de Cascade 700 tot een 
stortvloed met de Cascade 4000 alles is mogelijk. Bij de Cas-
cade 1500 tot en met 4000 heeft u zelfs de mogelijkheid de 
pomp voor meerdere doeleinden tegelijk te gebruiken door het 
bijgeleverde T-stuk. 
Waterpartijen en waterornamenten                                                                                                      
De Cascade pompen kunnen met behulp van de bijgeleverde 
aansluitstukken allemaal gebruikt worden voor waterpartijen 
en waterornamenten.
Filtersystemen                                                                                        
Het is mogelijk om een Cascade te gebruiken op een filtersy-
steem, echter filtratie wordt vele malen effectiever indien een 
AquaForce filterpomp wordt gebruikt.

Cascade LV
Hozelock Cyprio heeft ook een assortiment 
laagspanningspompen
(LV). Cascades op laagspanning zijn nu verkrijgbaar
van 700 tot en met 4000 liter p/u.
L V pompen leveren exact dezelfde prestaties als de vergelijkbare
modellen in 230 Volt maar worden geleverd met een 
transformator van 24 Volt.

Ideaal voor alle siervijvers. Verkrijgbaar in verschillende modellen 
van klein tot groot. Geschikt voor bijvoorbeeld kleine waterpartijen, 
waterornamenten tot grote combinaties van fontein en waterval.

Fontein- en watervalpompen

3303 - Cascade 450 - 230 V
-  Fontein
-  450 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 0,63 m

3352 - Cascade 700 - 230 V   
-  Fontein
-  700 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 0,75 m

5 010646 052689
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Pompen op zonne-energie 
Gebruik de kracht van de zon voor het creëren van een 
ontspannen waterpartij. Geen elektrische installatie of 
kosten voor stroomverbruik. Installeer de pomp in de 
vijver of willekeurige waterpartij, ga achterover zitten en 
geniet.

Pompen 230 V 

Model Max. opvoerhoogte Max. 
doorstroomcapaciteit

Doorstroomcapaciteit 
op 1 m

Max. 
opvoerhoogte

Breedte waterval Gecombineerd

Fontein Waterval

450 0,63 m 450 l/u - 1,00 m - - -

700 0,75 m 700 l/u 120 l/u 1,20 m - - -

1500 1,20 m 1500 l/u 900 l/u 1,80 m 0,12 m 0,55 m 0,10 m 

4000 1,60 m 4000 l/u 2800 l/u 2,10 m 0,30 m 1,20 m 0,25 m
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3052 - Cascade 700 LV (niet leverbaar in 
Groot-Brittannië)
-  Fontein
-  700 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 0,75 m
-  Laagspanning

3354 - Cascade 1500 - 230 V
-  Fontein en waterval
-  1500 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 1,2 m
-  Max. breedte waterval 0,12 m

3344 - Cascade 4000 - 230 V
-  Fontein en waterval
- 4000 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 1,6 m
-  Max. breedte waterval 0,3 m

3054 - Cascade 1500 LV (niet leverbaar in 
Groot-Brittannië)
-  Fontein en waterval
-  1500 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 1,2 m
-  Max. breedte waterval 0,12 m

3044 - Cascade 4000 LV (niet leverbaar in 
Groot-Brittannië)
-  Fontein en waterval
 - 4000 ltr./uur
-  Maximale opvoerhoogte 1,6m
-  Max. breedte waterval 0,3 m
- Laagspanning
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LV pompen 24 V 

3538 - Solar Cascade 300  
- Pomp op zonne-energie voor fontein en 

waterpartij
- Maximale fonteinhoogte 1,1 m
- Maximaal doorstroming 300 liter per 

uur
- Inclusief accu om teveel aan energie op 

te slaan zodat de pomp ook s’ avonds of 
op bewolkte dagen gewoon werkt.

- Afzonderlijk zonnepaneel inclusief 
grondpen

 3537 - Solar Luchtpomp 
- Luchtpomp aangedreven door zonne-

energie
- Voor toevoeging van zuurstof aan de 

vijver om de gezondheid van vissen 
en de helderheid van het water te 
verbeteren

- Afzonderlijk zonnepaneel inclusief 
grondpen

pompen op zonne-energie 

3536 - Drijvende waterlelie met Solar 
pomp 
-  Drijvende waterlelie met geïntegreerde 

LV fonteinpomp en zonnepaneel  
-  Voor plaatsing op het vijveroppervlak

3 

3 

3 



aquaforce

Prestatiegegevens Aquaforce

Prestaties 

De Aquaforce is een zeer sterke pomp die voor meerdere 
doeleinden gebruikt kan worden. Om de helderheid van de 
vijver te vergroten is de opvoerhoogte van de Aquaforce sterk 
verbeterd terwijl het stroomverbruik daarentegen juist zeer laag 
is.

De AquaForce is zelf koelend, waardoor het risico van 
oververhitting tot een minimum wordt beperkt. Alle rotoren 
van de AquaForce zijn uitgerust met keramische lagers 
voorzien van drukringen voor een grotere betrouwbaarheid en 
duurzaamheid. Om de betrouwbaarheid te kunnen waarborgen 
is de gehele Aquaforce lijn onderworpen aan een uitgebreid 
testprogramma. Naar aanleiding van de resultaten van deze 
tests is de garantieperiode verlengt naar 5 jaar.

Door het sterk vergrootte filteroppervlak van de Aquaforce-
pompen is het transport van vuil naar het filter maximaal. 
Bijkomend voordeel van dit vergrootte oppervlak is dat de kans 
op verstopping van de filterkorf sterk wordt verminderd zodat 
deze minder vaak hoeft te worden schoongemaakt. 

Functies

Alle Aquaforce pompen worden geleverd met een 
faunabeschermingssysteem waarmee de diameter van de 
openingen in de filterkorf kan worden verkleind van 6 mm/10 
mm (afhankelijk van het model) tot 2 mm. Zo wordt

voorkomen dat diertjes als kikkervisjes, watersalamanders 
en kleine vissen in de kooi terechtkomen. De nieuwe grotere 
AquaForce-modellen (6000, 8000, 12000 & 15000) kunnen 
ook in droogopstelling werken. Deze grotere modellen 
(6000, 8000, 12000 en 15000) beschikken over een tweede 
ingang, waarop optioneel een skimmer of satellietfilterkorf 
kan worden aangesloten. Zo kan ook vuil vanuit moeilijk 
bereikbare plaatsen in de vijver worden aangezogen. Met 
de doorstroomregelaar op de pomp kan de hoeveelheid 
water naar waterval of filter worden ingesteld Tevens kan 
worden geregeld hoeveel water door de tweede inlaat wordt 
aangezogen.   

Eenvoudige installatie en onderhoud
De stevige draaggreep maakt installatie en onderhoud
eenvoudiger. Dankzij de clips kan de filterkooi eenvoudig
en zonder gereedschap worden geopend voor installatie of
onderhoud. Evenals alle andere Hozelock Cyprio-producten is er
voor de Aquaforce-pompen een compleet pakket
reserveonderdelen beschikbaar.

Pompen voor filtratie, watervallen en beekloop

Filter- en watervalpompen
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Model Max. 
doorstroomcapaciteit

Max. 
opvoerhoogte

  Doorstroomcapaciteit 
op 1 m

Ø vuile deeltjes Breedte waterval 
op 0,6 m

Breedte waterval 
op 1 m

Slangdiameter Watt

1000 1000 l/u 1,50 m 700 l/u 2 - 6 mm 0,06 m 0,05 m 25 - 40 mm 25 Watt

2500 2500 l/u 2,10 m 1850 l/u 2 - 6 mm 0,19 m 0,16 m 25 - 40 mm 30 Watt

4000 4000 l/u 2,50 m 3000 l/u 2 - 6 mm 0,36 m 0,25 m 25 - 40 mm 50 Watt

6000 6000 l/u 3,50 m 5550 l/u 2 - 10 mm 0,49 m 0,42 m 25 - 40 mm 65 Watt

8000 8000 l/u 4,00 m 7400 l/u 2 - 10 mm 0,69 m 0,63 m 25 - 40 mm 95 Watt

12000 12000 l/u 5,00 m 10800 l/u 2 - 10 mm 1,00 m 0,89 m 25 - 40 mm 130 Watt

15000 15000 l/u 5,70 m 13100 l/u 2 - 10 mm 1,20 m 1,10 m 25 - 40 mm 180 Watt
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1582 - Aquaforce 4000
-  Max. doorstroomcapaciteit 4000 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 3000 ltr./uur

-  Max. opvoerhoogte: 2,50 m

1584 - Aquaforce 8000
-  Max. doorstroomcapaciteit 8000 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 7400 ltr./uur

-  Max. opvoerhoogte: 4,00 m

1586 - Aquaforce 15000
-  Max. doorstroomcapaciteit 15000 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 13100 ltr./uur

-  Max. opvoerhoogte: 5,70 m

1683 – AquaForce satellietfilter voor 
tweede inlaat ( niet afgebeeld)
- Geschikt voor AquaForce 6000 – 15000 liter
- Voor het aanzuigen van water vanuit 

moeilijk bereikbare plaatsen in de vijver.

1585 - Aquaforce 12000
-  Max. doorstroomcapaciteit 12000 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 10800 ltr./uur

-  Max. opvoerhoogte: 5,00 m

1580 - Aquaforce 1000
-  Max. doorstroomcapaciteit 1000 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 700 ltr./uur

-  Max. opvoerhoogte: 1,50 m

1581 - Aquaforce 2500
-  Max. doorstroomcapaciteit 2500 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 1850 ltr./
uur

-  Max. opvoerhoogte: 2,10 m

1583 - Aquaforce 6000
-  Max. doorstroomcapaciteit 6000 ltr./uur

-  Doorstroomcapaciteit op 1 m: 5550 ltr./
uur

-  Max. opvoerhoogte: 3,50 m

51
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Pond Vac

pondvac
30% tijdsbesparing bij het reinigen van de vijver
In tegenstelling tot de meeste andere vijverstofzuigers kan de 
Pond Vac continu gebruikt worden en hoeft niet om de paar 
minuten te worden gestopt om het afvalreservoir te legen.
Tot 50% grotere zuigkracht
Het zeer efficiënte ontwerp levert een grotere zuigkracht dan 
andere verkrijgbare vijverstofzuigers.  De combinatie van grote 
zuigkracht en een laag stroomverbruik maakt dat de Pond 
Vac tot 7 keer efficiënter werkt en verlaagt de verbruikskosten 
aanzienlijk.
De Pond Vac is uitgerust met drie felgekleurde zuigmonden 
voor een goed zicht onder water. Op deze manier is de Pond 
Vac in staat om elke hoek van de vijver te bereiken voor een 
perfecte reiniging.  De rotor is voorzien van ingebouwde 
hakbladen zodat grotere delen zoals bladeren kunnen worden 
vermalen om verstopping te voorkomen.

Een compacte en lichtgewicht vijverstofzuiger om op 
een snelle manier vijvers te reinigen en het afval uit 
de vijver te verwijderen met minimale inspanning.

Eigenschappen Pond Vac
A   Te verlengen tot 2,0 m gebruikslengte (4 tussenstukken van 40 

cm) voor een groter bereik
B   Drie zuigmonden: een brede voor grotere oppervlakten, een 

smalle voor kleine hoeken en een ‘open’ mond voor groot afval.

 - Op de Pond Vac bevindt zich een opbergpunt voor de extra 
zuigmonden  

C  Hakbladen vermalen grote vuildelen
D   Transparant verbindingsstuk voor controle op de vuilafvoer
E   Verstelbare handgreep voor groter gebruiksgemak 

D E

1752 - Pond Vac

5 010646 052689

2 

INFO

1753 - Pond Vac Vuilwater Filter 
-  Te gebruiken in combinatie met de Pond Vac om 

het opgezogen  vuile water te filteren en terug te 
voeren naar de vijver

- Verwijdert grote vuildeeltjes en bladeren
- Inklapbaar voor compacte opslag

A

B

C

Technische gegevens Pond Vac
Pompvermogen Zuigkracht Kabellengte Productlengte Lengte afvoerslang

(25 mm Ø    )

60 Watt -53 mbar 10 m 2,3 m 3 m

5 010646 052689

4 

INFO
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2 
3958 - Visvoederautomaat 
-  Inhoud 800 ml voer
-  Standaard inbegrepen
-  Tot zes keer voeren per dag

Visvoederautomaat

Compleet visvoer voor alle vijvervissen. Uitgebalanceerd, goed verteerbaar en bevat alle 
noodzakelijke eiwitten, mineralen en vitaminen om uw vissen in conditie te houden

Visvoer

Vijveraccessoires INFO

64 

64 

64 

64 

3611P1500 - Visvoer Sticks mix 15 liter

3612P1500 - Visvoer Korrel 15 liter

3613P1500 - Koivoer 15 liter

3610P1500 - Visvoer Sticks 15 liter

12 
8430 0290 - Universele vijverkit
 -  Geschikt voor reparatie, verlijming en 

afdichting. Op basis van Polymeren. 
Overschilderbaar, UV bestendig, 
schimmelwerend en blijft flexibel.

 -  Uitstekende hechting op nagenoeg 
alle materialen zoals metaal, RVS, 
Aluminium, hout, primers, zinklagen en 
lakken, keramiek, marmer, natuursteen, 
kunststoffen, PVC, (rubber) folie.

Universele vijverkit



Vijveraccessoires

54

5 010646 052689
INFO

10 

10 

10 

10 

3970 - Vijvermand, klein - 20 x 20 x 9 cm
Fijnmazig om het verlies van aarde te voorkomen. 
Geen jutevoering nodig.

3971 - Vijvermand, middelgroot
- 24 x 24 x 14 cm
Fijnmazig om het verlies van aarde te voorkomen. 
Geen jutevoering nodig.

3972 - Vijvermand, groot 
- 29 x 29 x 19 cm
Fijnmazig om het verlies van aarde te voorkomen. 
Geen jutevoering nodig.

3474 – Vijvermand vierkant klein
- 11 x 11 x 11 cm
-  Zeer fijnmazig ter voorkoming van verlies 

van aarde
-  Geen extra jutevoering nodig

1 

1 

1 

1 

1 

3460 - Vijverfolie, 2,5 m x 2 m

3461 - Vijverfolie, 3 m x 2,5 m

3462 - Vijverfolie, 4 m x 3 m

3463 - Vijverfolie, 4,5 m x 4 m

3464 - Vijverfolie, 5,5 m x 4 m

Vijverfolie
Dit assortiment voorverpakte folie voor in het 
schap draagt bij aan een eenvoudigere keuze voor 
de consument. De folie wordt geleverd met 15 
jaar garantie en uitgebreide installatieinstructies. 
Verkrijgbare afmetingen van 2,5 m x 2 m tot  
5,5 m x 4 m.

Vijvermanden

2 
3561 1240 - LED -vijververlichtingsset 
met 3 lampen

Krachtige, moderne vijverlampen met zeer lage 
gebruikskosten

Vijververlichting
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1710 - Gevleugelde slangklem zink, Ø 12 mm

1711 - Gevleugelde slangklem zink, Ø 20 mm

1712 - Gevleugelde slangklem zink, Ø 25 mm

1713 - Gevleugelde slangklem zink, Ø 32 mm

1714 - Gevleugelde slangklem zink, Ø 40 mm

Slangklemmen
De zinken slangklemmen worden geleverd met een 
extra schuimrubber strip voor maximumgrip op de 
buitenkant van de Cypriflex-slang. De klemmen zijn 
voorzien van een vleugelmoer zodat deze zonder 
gereedschap kunnen worden gemonteerd.

6 

6 

6 

6 

6 

Vijveraccessoires INFO

T-stukken
T- stukken worden gebruikt voor het
maken van een aftakking in de vijverslang
of het aan elkaar verbinden van drie
afzonderlijke vijverslangen.

8920 0012 – T- stuk Ø 12 mm

8921 0020 – T – stuk Ø 20 mm

8922 0025 – T - stuk Ø 25 mm

8923 0032 – T - stuk Ø 32 mm

5 

5 

5 

5 

Slangverbindingsstuk
Met een slangverbindingsstuk kunnen
twee vijverslangen eenvoudig en stevig
aan elkaar worden gemaakt.

8910 0012 – Slangverbindingsstuk
Ø 12 mm

8911 0020 – Slangverbindingsstuk
Ø 20 mm

8912 0025 – Slangverbindingsstuk
Ø 25 mm

8913 0032 – Slangverbindingsstuk
Ø 32 mm

8914 0040 – Slangverbindingsstuk
Ø 40 mm

5 

5 

5 

5 

5 
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Universele T-stukken
T – stuk voor aansluiting van slang met
verschillende diameters

8930 1225 – T - stuk universeel
Ø 12 / 20 / 25 mm

8931 2540 – T - stuk universeel
Ø 25 / 32 / 40 mm

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 

 

 

Slangverloopstuk
Met een slangverloopstuk kunnen twee
vijverslangen met verschillende diameters
eenvoudig en stevig aan elkaar worden
gemaakt.

8940 1220 – Slangverloopstuk
Ø 12 x 20 mm

8941 2512 – Slangverloopstuk
Ø 12 x 25 mm

8942 2520 – Slangverloopstuk
Ø 20 x 25 mm

8943 3225 – Slangverloopstuk
Ø 25 x 32 mm

Slangtule met buitendraad
Voor het maken van een verbinding
tussen een aansluiting met binnendraad
en een vijverslang.

8970 1212 – Slangtule met “½
buitendraad x Ø 12 mm

8971 1220 – Slangtule met “½
buitendraad x Ø 20 mm

8972 1020 – Slangtule met “1
buitendraad x Ø 20 mm

8973 1025 – Slangtule met “1
buitendraad x Ø 25 mm

8974 1032 – Slangtule met “1
buitendraad x Ø 32 mm

Kogelklep

5 
1758 – Kogelkraan voor Ø 25/32 & 40 mm 
slang 

Voor het reguleren van de doorstroming naar 
bijvoorbeeld filtersystemen, waterval of water-
ornamenten. Door middel van de aansluittules 
met verloop kunnen slangen met gelijke of 
verschillende diameter variërend van 25-40 
mm worden verbonden. De waterdoorvoer kan 
worden ingesteld of zelfs worden afgesloten 
met behulp van de draaihendel.
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8980 1212 – Doorstroomregelaar
Ø 12 mm

8981 2020 – Doorstroomregelaar
Ø 20 mm

Doorstroomregelkraan
Plaats deze kraan tussen de slang om de
doorstroming van het water te reguleren. 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 

8982 2525 – Doorstroomregelaar
Ø 25 mm

8964 3726 – Sok
2 x binnendraad “ ½

8965 3726– Sok
2 x binnendraad “ ¾

8966 3726 – Sok
2 x binnendraad “ 1

Sok
Voor een verbinding met schroefdraad
met gelijke afmeting.

Verloopsok
Voor een verbinding tussen twee
aansluitingen met buitenschroefdraad van
verschillende afmeting.

8950 3726 – Verloopsok
2 x binnendraad “¾ x ½

8951 3726 – Verloopsok
2 x binnendraad “1 x ½

8952 3726 – Verloopsok
2 x binnendraad “1 x ¾

Reduceerringen
Voor een verbinding tussen twee
aansluitingen met binnen,- of
buitenschroefdraad van verschillende
afmeting.

8960 3726 – Verloopnippel
Buitendraad “ 1 x binnendraad ¾

8961 3726 – Reduceerring
Buitendraad “ ¾ x binnendraad ½

8962 3726 – Reduceerring
Buitendraad “ 1 x binnendraad ½

8963 3726 – Reduceerring
Buitendraad “1 x binnendraad ¾
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8975 3726 – Wanddoorvoer
2 x Buitendraad ½

8976 3726 – Wanddoorvoer
2 x Buitendraad “1

Draadslangklemmen
Slangklemmen voor spiraal vijverslang
met handige vleugelmoer voor het
eenvoudig aandraaien van de klem.

8903 0025– Draadslangklemmen
(2 stuks ) verzinkt Ø 25 mm

8904 0032– Draadslangklemmen
(2 stuks ) verzinkt Ø 32 mm

Wanddoorvoer
Voor het maken van een aansluiting door
bijvoorbeeld een PVC wand, inclusief
schroefringen en rubber pakkingsringen.

8967 3726 – Dubbelnippel
2 x buitendraad “ ½

8968 3726– Dubbelnippel
2 x buitendraad “ ¾

8969 3726 – Dubbelnippel
2 x buitendraad “ 1

8977 3726 – Teflon afdichtband
12 meter

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10 

 

 

Dubbelnippel
Voor een verbinding tussen twee
aansluitingen met binnendraad met
gelijke afmeting.

Teflon afdichtband
Gebruik Teflon afdichtband voor een
waterdichte afdichting van elke
schroefdraadverbinding. Rollengte 12
meter.

8905 0040– Draadslangklemmen
(2 stuks ) verzinkt Ø 40 mm

Slangklemmen
Verzinkte slangklemmen geschikt voor
alle soorten vijverslang.

8991 0050 – Verzinkte
slangklemmen (2 stuks) Ø 50 mm
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Vijver schepnetten
De grotere modellen in deze serie worden 
geleverd met een telescopische steel en een 
comfortabel soft-grip handvat. Voor een 
optimale presentatie is een verkoopstandaard 
beschikbaar.

1733 –Medium visnet
-  Doorsnede net Ø 30 cm 
-  Telescopische steel 100–150 cm
-  Grofmazig

1734 –Blad & Algen net
-  Doorsnede net Ø 40 cm 
-  Telescopische steel 100–180 cm
-  Fijnmazig

1735 –Large visnet
-  Doorsnede net Ø 39 cm 
-  Telescopische steel 100–180 cm
-  Grofmazig

1732 –Small visnet
-  Doorsnede net Ø 25 cm 
-  Steel lengte 125 cm
-  Fijnmazig

INFO

5 
8450 0100 - 4 in 1 Vijveronderhoudset
 -  4 delige set bestaande uit een 

telescopische steel ( max 160 cm) 
en een door middel van een stevige 
schroefaansluiting verwisselbaar visnet, 
bladernet en een harde borstel voor o.a. 
het reingen van de vijverwand.

Vijveronderhoudset

15 

5 

5 

5 

Vijverafdeknetten

1731 - Vijverafdeknetten
-  Afmeting 3 m x 4 m 

1730 - Vijverafdeknetten
-  Afmeting 3 m x 2 m 

1737 - Vijverafdeknetten
-  Afmeting 6 m x 10 m 

1736 - Vijverafdeknetten
-  Afmeting 6 m x 4 m 

Deze voorverpakte vijverafdeknetten zorgen 
ervoor dat uw vijver bedekt wordt waardoor 
bladeren en andere grote vervuiling niet in 
de vijver terecht komt. Daarnaast helpt een 
vijverafdeknet als bescherming voor uw vis 
tegen ongewenst bezoek.

10 

10 

5 

2 
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Biostart
3- voudige werking
-  Voor het opstarten van het vijverfilter
-  Herstelt de bacteriecultuur in de vijver
-  Verlaagd de PH waarde
Waarom ?
-  Tijdens de herfst en wintermaanden krijgt de 

vijver het meeste  afval te verwerken  door bijv. 
vallende bladeren.

-  De bacteriën die verantwoordelijk zijn voor het 
opruimen van deze afvalstoffen sterven af bij te 
lage temperaturen.

-  Hierdoor vindt er nauwelijks biologische werking 
plaats - er ontstaat een te hoge concentratie 
afvalstoffen in de  vijver met als gevolg een te 
hoge PH waarde.

-  Te hoge PH waarde is schadelijk voor vissen 
omdat dit vorming van giftig ammoniak 
bevorderd en algengroei stimuleert.

-  Daarnaast vormen de overmatige afvalstoffen 
een uitstekende voedingsbodem voor 
algengroei als de temperatuur weer gaat 
stijgen.

Bio Mineral Balance
Zorgt voor een stabiele waterkwaliteit
- Herstelt de GH waarde tot 10 - 15° GH.
- Herstelt de KH Waarde tot 6 - 11° KH.
Waarom ?
 Door overmatige sneeuw of regenval in de 

herfst en winter raken de  GH en KH waarden 
verstoord.

-  GH waarde = Voldoende mineralen (Calcium en 
Magnesium) in het water.

-  Deze mineralen binden zich aan fosfaten die 
een belangrijke voedingsbodem voor Algen zijn, 
waardoor zij niet meer als voedingsbron kunnen 
dienen.

-  KH Waarde = Voldoende Carbonaat in het 
water.

-  Carbonaat bindt zich aan koolstofdioxide (CO²), 
teveel koolstofdioxide kan de vijver verzuren 
waardoor zuurstofplanten afsterven.

Bio Alg Stop
Voor preventie van alggroei en behandeling 
van (acute) algproblemen.
2-voudige werking:
- Tegen Draadalg
- Tegen Zweefalg.
Waarom preventie?
-  Doordat er in de winterperiode nauwelijks 

bacteriële werking plaatsvindt ontwikkelen 
algsporen zich al in deze periode. 

-  Bij warmere temperaturen komen deze tot 
wasdom in de vorm van draadalg en / of 
zweefalg. 

Waarom behandeling?
-  Er kan verstoring in het biologisch evenwicht 

optreden door te veel (zon) licht stijgt de 
temperatuur van het water waardoor algen 
zich (sneller) voortplanten.

-  Een andere belangrijke oorzaak is teveel 
afvalstoffen in de vijver als gevolg van 
bijvoorbeeld: onvoldoende bacteriën, te 
veel vis, een te klein of slecht functionerend 
filtersysteem of het teveel voeren van vis

12 
8460 0500 Hozelock Biostart 500 gr 
voor 5000 liter

6 
8460 1000 Hozelock Biostart 1000 gr 
voor 10000 liter

12 
8461 0500 Hozelock Bio Mineral 
Balance 500 gr voor 5000 liter

6 
8461 1000 Hozelock Bio Mineral 
Balance 1000 gr voor10000 liter

12 
8462 0500 Hozelock Bio Alg 500 gr 
voor 5000 liter

6 
8462 1000 Hozelock Bio Alg 1000 gr 
voor 10000 liter
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1  

Vijverslang

1  

1 

1 

8120 2500 - Dikwandige vijverslang 
Ø 20 mm, 25 meter

8125 2500 - Dikwandige vijverslang 
Ø 25 mm, 25 meter

8132 2500 - Dikwandige vijverslang 
Ø 32 mm, 25 meter

1 

1   

8140 2500 - Dikwandige vijverslang 
Ø 40 mm, 25 meter

8150 2500 - Dikwandige vijverslang  
Ø 50 mm, 25 meter

-  Zeer duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
vijverslang met gladde binnenkant

-  Verkrijgbaar in de maten Ø  20, 25, 32, 40 en 
50 mm

1  
8060 1230 - Flexibele vijverslang 
Ø 12 mm, 30 meter

1 

1 

8060 2030 - Flexibele vijverslang 
Ø 20 mm, 30 meter       

8060 2530 - Flexibele vijverslang 
Ø 25 mm, 30 meter

- Geribbelde vijverslang , gemaakt van 
hoogwaardige kunststoffen en is uiterst 
flexibel en buigzaam

- Verkrijgbaar in de maten Ø 12, 20, 25, 32, 40 
en 50 mm

8060 3230 - Flexibel vijverslang 
Ø 32 mm, 30 meter

1 

1

8060 4030 - Flexibele 
vijverslang Ø 40 mm, 30 meter     

8060 5030 - Flexibele 
vijverslang Ø 50 mm, 30 meter

Vijverkuur set
Voor 5000 liter vijverwater.
Bestaande uit:
1 - Bio start
2 - Bio Mineral Balance
3 - Bio Alg Stop
 - Gratis 25 Teststrips voor PH, GH en KH, Nitriet 

en Nitraat.
Teststrips
25 Teststrips voor het testen van PH, GH en KH, 

Nitriet en Nitraat              
- Afzonderlijk verpakt 
- Nauwkeurige weergave
- Advies over te gebruiken middel bij afwijkende 

waarden

4 

12 

8463 0500 Hozelock Vijverkuur voor 
5000 liter 1/2/3 Plus gratis teststrips 

8464 0025 Hozelock Bio Test  test-
strips 25 stuks
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1756 - Vijverhandschoen 
-  Ideaal bij onderhoud aan filter, pomp of bij 

werkzaamheden met vijverplanten.
- Gemaakt van duurzaam PVC met verlengstuk 

voor de gehele arm en een elastische mouw 
ter bescherming van de kleding

INFO

5 

1754 - Vijvergrijper 
-  Ideaal voor het verwijderen van afval en vuil 

van het vijveroppervlak.    
- Eenvoudige bediening met knijphandgreep.     
- Stevige robuuste steel
- Lengte 90 cm 

6 

1755 - Draadalgborstel 
-  Borstel met telescopische steel voor het 

verwijderen van draadalg uit de vijver
- Uitschuifbaar van 60 cm tot 180 cm
- Sterke nylon kop voor het verzamelen van 

draadalg 

5 
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Reserveonderdelen 

1 

1 

1 

5 

AIR PUMP
1817 - Set reserveonderdelen 
Luchtpomp (320 & 640 )

1819 - Set Reserveonderdelen 
Luchtpomp (1500)

1821 - Set reserveonderdelen 
Luchtpomp (2700)

1377 - Set Reserveonderdelen 
Luchtpomp (4500)

1397 - Grof schuim (medium) voor 
Bioforce - 5w/9w/11w

1398 - Grof schuim (groot) voor 
Bioforce - 13w

1387 - Set voor het jaarlijkse 
onderhoud, 
Bioforce - 5w

1388 - Set voor het jaarlijkse 
onderhoud, 
Bioforce - 9w

1389 - Set voor het jaarlijkse 
onderhoud, 
Bioforce - 11w

1399 - Set voor het jaarlijkse 
onderhoud, 
Bioforce - 13w

1 

1 

1 

1 

1 

1 

BIOFORCE 

AQUAFORCE

1 

1 
Z10005 - Aquaforce 1000 
pompkamer 

Z10007 - Aquaforce 4000 
pompkamer 

1 

1 

Z10006 - Aquaforce 2500 
pompkamer 

Z10008 - Aquaforce 6000 
pompkamer 

Z10009 - Aquaforce 8000 
pompkamer 

Z10000 - Aquaforce 4000 
pomprotor 

Z10002 - Aquaforce 8000 
pompkamer 

Z10004 - Aquaforce 15000 
pomprotor 

Z10010 - Aquaforce 12000 & 
15000 pomprotor 

Z10001 - Aquaforce 6000 
pomprotor 

Z10003 - Aquaforce 12000 
pomprotor 

Z10013 - Aquaforce kogelgewricht 

1 

1 1 

1

1 

1 1 

1 
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Reserveonderdelen 
BIOFORCE - vervolg 

1524 - UV-kwartsglasbuis voor 
UV-lamp van 11 of 13 W         1 

1 
1511 - Bioforce Revolution kit 
kwartsglasbuis 18 Watt

1 

1 

1510 - Bioforce Revolution 
jaarlijkse onderhoudskit 

1512 - Bioforce Revolution kit 
kwartsglasbuis 24 Watt 

1513 - Bioforce Revolution kit 
kwartsglasbuis 36w 1 

1542 - Lamp 18 Watt PLL

6 

1502 - Bioforce Revolution 
24 Watt UVC lamp 

1504 - Bioforce Revolution 
schuimblokken  

1543 - Lamp 36 Watt PLL

1 

1 6 

5 

5 
3419 - Pomprotor
- voor 700, 700 LV (Eerder 3417: 3 
schoepen)

3409 - Pomprotor
- voor 1500, 1500 LV (Eerder 3418: 
2 schoepen)

CASCADE
5 

5 

3411 - Pomprotor
- voor 4000, 4000 LV

3592 - Laagspanningskabel
- 7,5 m

EASYCLEAR

5 

5 
3418 - Pomprotor (3003, 3113 en 
1760)

3439 - Pomprotor (3009 en 1768)

5 

10 

1461 - Pomprotor 3(006, 3116, 
1764en 1766)

1519 – 5 Watt UV lamp (3003, 
3113 en 1760)

1525 - Bioforce 13 Watt UVC lamp1523 0000 - UV kwartsglasbuis 
voor UV lamp van 5 of 9 Watt 1 10 
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EASYCLEAR - vervolg 

VORTON
1542 - Lamp 18 Watt PLL

1543 - Lamp 36 Watt PLL

1546 - Kwartsbuis - Vorton 36

1547 - Kwartsbuis - Vorton 55

1544 - Lamp 55 Watt PLL

1545 - Kwartsbuis - Vorton 18

1548 - Jaarlijkse-onderhoudsset 
UVC (18/36/55)

1537 - Reserveset slangtules UVC

6 

6 1 

1 

1 

6 1

1 

10 1 

1 1 

1520 – 9 Watt UV lamp (3006 en 
1764)

1540 – 9 Watt UV lamp (3116)
10 1 

1541 – 13 Watt UV lamp (3009 
en 1768)

1556 - Kwartsbuis (3006, 3116 en 
3009)

1526 - Kwartsbuis (3003 en 3113)

1408 - Easyclear-schuimfilter 
(enkel)

1517 - 7 Watt UV lamp (1762)
1 

1518 - 11 Watt UV lamp (1766)

1 







In verband met ons streven naar 
voortdurende verbetering van onze 
producten behouden we ons het recht 
voor wijzigingen aan te brengen in 
ontwerp en productie, waardoor de 
geleverde producten in bepaalde 
opzichten kunnen afwijken van de 
in deze catalogus afgebeelde en 
beschreven producten.

Ga voor informatie over 
reserveonderdelen en accessoires 
naar: 
www.hozelock.nl / ww.hozelock.be  

Hozelock Benelux
Postbus 348                                                          
5140 AH Waalwijk
Nederland

telefoon: 0031 416569290
email: klantenservice@hozelock.nl
www.hozelock.nl / www.hozelock.be
1915 3721


