
• Bezkompromisowa jakość – technologia jachtowa zastosowana w konstrukcji
• Właściwa instalacja i szczegółowe testy – konstrukcja z wysokociśnieniowej sklejki dostarczana zmontowana
• Łączenia, śruby i zawiasy o podwyższonej odporności
• Tylko wodoodporne materiały – eliminacja deformacji
• Odpowiednia grubość szkła i silikon stworzony do akwarystyki
• 10-krotnie wyższa odporność
• Szczelność każdego zestawu potwierdzona testami

• Projekt stworzony przez najlepszych akwarystów chcących dzielić wiedzę z innymi
• Wiemy co jest najważniejsze – wydajna filtracja gwarantowana przez odpowiednie średnice rur
• Wysokiej jakości zawór bramowy dla precyzyjnego ustawienia poziomu wody
• Rozwiązania stworzone, by zapewnić optymalne warunki nawet najbardziej wymagającym koralowcom
• Łatwość czyszczenia i serwisowania – wyjmowalna kratka komina i przestrzenna szafka
• Inteligentnie zaprojektowane komory kaskadowe dla wsparcia filtracji
• Zawór zwrotny zapobiega przedostawaniu się wody do sumpa w przypadku braku zasilania

• Pianka eliminująca drgania zabezpiecza sump i akwarium
• Samopoziomujący spływ z pokrywą wyciszającą komin
• Komory sumpa zaprojektowane, by redukować hałas wody
• Precyzyjne dostosowanie poziomu wody i eliminacja hałasu dzięki zaworowi bramowemu

Nowoczesne technologie w połączeniu 
z wieloletnim doświadczeniem 
akwarystycznym pozwoliły na stworzenie linii 
AF OceanGuard Aquariums. Każdy element 
tego starannie zaprojektowanego zestawu 
został stworzony z myślą o spełnieniu 
najbardziej restrykcyjnych standardów 
jakości. To wypadkowa współpracy pomiędzy 
najlepszymi inżynierami a praktykami 
akwarystyki, z którymi wspólnie stworzyliśmy 
najlepsze rozwiązania.

DLACZEGO JESTEŚMY 
WYJĄTKOWI?

GWARANCJA  BEZPIECZEŃSTWA

ROZWIĄZANIA   PODYKTOWANE DOŚWIADCZENIEM

ULTRA CICHY PRZEPŁYW   DLA MAKSYMALNEGO KOMFORTU

Wszystkie elementy zestawu 
zostały wyprodukowane  

w Unii Europejskiej**Laboratoryjne, nierdzewne zawiasy wykonano w Japonii 



Zdecydowaliśmy się na zastosowanie szkła 
Optiwhite™, a do połączeń zastosowaliśmy 
czarny silikon opracowany specjalnie na potrzeby 
akwarystyki morskiej i gwarantujący najwyższą 
szczelność. Krystalicznie przejrzyste szkło nie 
przekłamuje barw, jest łatwe w utrzymaniu czystości 
i odporne na zarysowania. Pilkington Optiwhite™ to 
szkło o obniżonej zawartości żelaza, niemal całkowicie 
pozbawione zielonkawego zabarwienia, co jest 
szczególnie zauważalne w przypadku grubych szyb 
akwariów morskich. Superpłaska powierzchnia to 
efekt starannego procesu produkcji, który zapewnia 
idealne warunki do obserwacji koralowców bez 
zniekształceń i deformacji szkła. Czarny komin, dno 
i tylna szyba gwarantują wysokie walory estetyczne 
akwarium. Wyjmowalna kratka komina jest łatwa  
w czyszczeniu, a dzięki wyciszającej pokrywie spływ 
wody niemal niesłyszalny.

Profesjonalna pianka zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia łatwe osadzenie akwarium na szafce. Odpowiednia grubość szkła 
pozwoliła na rezygnację ze wzmocnień przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej przepuszczalności światła. Cenione przez 
akwarystów na całym świecie szkło OptiWhite osadziliśmy na konstrukcji z wodoodpornej sklejki wysokociśnieniowej. Dzięki 
wybraniu przez nas odpowiednich technologii szafkę cechuje 10-krotnie wyższa wytrzymałość niż inne tego typu produkty 
dostępne na rynku. 

www.aquaforest.eu



Całości dopełnia solidny sump z PVC osadzony 
na niwelującej drgania piance. Zdecydowaliśmy 
się na zastosowanie PVC zamiast szkła nie 
tylko ze względu na nowoczesny wygląd, ale 
również po to, by uzyskać najwyższą szczelność 
i trwałość. Ponadczasowy design sumpa to 
również precyzyjne oznaczenia poziomów wody, 
które ułatwiają odpowiednie ustawienie sprzętu. 
Komory kaskadowe wyposażyliśmy w skarpety 
filtracyjne, które w dowolnej chwili możesz 
wymienić na reaktory mediów Aquaforest. Zawór 
zwrotny zapobiega zlewaniu się wody do sumpa, 
np. w przypadku awarii pompy obiegowej, czy 
chwilowego braku zasilania. Dostosowane do 
potrzeb zaawansowanej akwarystyki średnice rur 
gwarantują dużą przepustowość systemu, a co za 
tym idzie – znacznie wydajniejszą filtrację.

Wszystkie elementy hydrauliki zostały zaprojektowane na 
potrzeby akwarystyki morskiej, zmontujesz ją ekspresowo 
i przede wszystkim – bez klejenia! Nawet minimalna 
nieszczelność może prowadzić do zawilgocenia i deformacji 
podstawy szafki skutkując pęknięciem dna akwarium, żeby 
temu zapobiec zastosowaliśmy solidne przeloty o dużych 
średnicach. Precyzyjny zawór bramowy pozwoli na łatwe 
ustawienie poziomu wody.

Technologia jachtowa oznacza zastosowanie jedynie 
materiałów odpornych na trudne warunki takie jak wysoka 
wilogtność, ciepło i wysokie obciążenia. Szafki montujemy 
w swojej siedzibie, co daje gwarancję bezpieczeństwa  
i poprawnego montażu. Nasza konstrukcja nie ma słabych 
punktów, oprócz zastosowania wielowarstwowej sklejki 
jachtowej zadbaliśmy o najmniejsze detale takie jak 
zawiasy z japońskiej stali nierdzewnej i wytrzymałe śruby 
ze stali A2. Minimalistyczny design idealnie ozdobi każde 
wnętrze, a wymienne wodoodporne panele zewnętrzne 
pozwolą na zmianę koloru szafki bez demontażu akwarium. 
Łączymy estetykę z praktycznością, dlatego w naszej szafce 
postawiliśmy także na wygodę użytkowania! Nowoczesna 
stylistyka pozwoliła nam na stworzenie odpowiedniej ilości 
miejsca do codziennego serwisu akwarium, a także na 
stworzenie wygodnej półki (np. pompę dozującą) i miejsca na 
chłodziarkę.

www.aquaforest.eu



Każde akwarium jest dostarczane ze zmontowaną szafką - pełnię bezpieczeństwa zapewnia 
poprawność montażu! Nowy sposób pakowania pozwolił nam na ograniczenie objętości transportu. 
Zestaw zajmuje tylko jedną skrzyniopaletę. Dalszemu ograniczaniu kosztów transportu sprzyja 

możliwość piętrowania skrzyniopalet. 

Pierwsze akwaria AF 
OceanGuard opuszczą 
naszą siedzibę z masą 

gratisów! 

Do każdego  
zestawu zakupionego  

w przedsprzedaży dołączamy 
AF Starter Pack, odpowiednią 

ilość soli, AF Rock oraz  
AF Bio Sand! 

ŁATWY TRANSPORT

GRATISY 
w przedsprzedaży 

www.aquaforest.eu



Ł A T W A 
ZMIANA 
KOLORU

• Zdejmowane panele zewnętrzne są dostępne w 6 różnych kolorach
• Całkowicie wodoodporne z laserowym wykończeniem

• Gwarancja 20-letniej wytrzymałości na promienie UV - bez blaknięcia koloru! 

• Szeroka gama kolorów pozwala na dopasowanie do każdego wnętrza

Cena końcowa obejmuje panele zewnętrzne, jednakże klienci detaliczni będą 
mieć możliwość zakupu jedynie części nośnej. W przypadku, gdy klient będzie 
chciał zamówić panele indywidualnie - zapewniamy szablon ze wszystkimi 
wymiarami do wykonania własnych paneli. 

www.aquaforest.eu

CARBON

CRUSHED ICE

CLOUDY CARAMEL 

WARM SAND 

RHINO

ULTRA WHITE



RHINO

WARM SAND 
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CARBON

CLOUDY CARAMEL 
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CRUSHED ICE

ULTRA WHITE
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• najwyższej przejrzystości OptiWhite
• nie przekłamuje barw, łatwiejsze utrzymanie czystości
• wytrzymałe, bez wzmocnień, z czarnym silikonem
• testowane latami przez akwarystów morskich
• odpowiednia grubość pozwoliła na rezygnację ze wzmocnień
• komin, dno i tylna szyba wykonane z czarnego szkła
• łączenia ze specjalistycznego silikonu akwarystycznego
• profesjonalna pianka ułatwiająca osadzenie akwarium na szafce

SZKŁO:

HYDRAULIKA I SUMP:
• wytrzymały sump z PVC z dedykowaną hydrauliką
• duża przepustowość systemu gwarantowana przez odpowiednie średnice rur
• komory kaskadowe ze skarpetami filtracyjnymi (wymienne na reaktory mediów AF)
• szybka instalacja hydrauliki, bez klejenia!
• rura awaryjna (rewizja) i precyzyjny zawór bramowy
• samopoziomujący, cichy spływ
• wyjmowalna, łatwa w czyszczeniu kratka komina
• zawór zwrotny zapobiega zlewaniu się wody do sumpa
• hydraulika na dwie pompy obiegowe w dwóch największych zestawach

• 10-krotnie bardziej wytrzymała niż inne szafki
• konstrukcja z wodoodpornej sklejki wysokociśnieniowej – nie puchnie, nie chłonie wody, nie odkształca się
• wysoka szafka i niski sump zapewniają odpowiednią ilość miejsca
• zawiasy z najwyższej jakości japońskiej stali nierdzewnej - (odporne na działanie soli i chemii)
• zmontowana przez Aquaforest – gwarancja poprawnego montażu i bezpieczeństwa
• wodoodporna z wymiennymi panelami zewnętrznymi
• wygodna półka z możliwością dostosowania wysokości oraz miejsce na chłodziarkę
• minimalistyczny design
• ciche zamykanie drzwiczek
• wytrzymałe śruby z wysokogatunkowej stali A2

• specjalistyczna pianka niwelująca drgania
• wyciszająca klapka na komin
• wysokiej jakości skarpety filtracyjne w zestawie
• pełna dostępność dedykowanego sprzętu
• gwarantowany cichy przepływ wody
• najwyższej jakości materiały i nowoczesna technologia

SZAFKA:

DOPRACOWANE DETALE:

*Laboratoryjne, nierdzewne zawiasy wykonano w Japonii 

Wszystkie elementy zestawu 
zostały wyprodukowane  

w Unii Europejskiej*

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Szczelność każdego zestawu 
potwierdzona testami


