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filtersystemen voor koi-vijvers



Filters by Filtreco.
Iedere koi-liefhebber kent het 
belang van goede waterkwaliteit. 
Dus van een goed filtersysteem 
voor de vijver. Dan is het helder. Dan 
is de keuze duidelijk. Dan kiest u 
voor Filtreco. 

U houdt van uw vissen en u vertrouwt 
op de pure specialist. U wilt gewoon 
schoon water - helder en gezond 
voor uw vissen. Maar voor schoon water moet u wel het juiste filtersysteem 
kiezen voor uw eigen, specifieke situatie. Daarom heeft Filtreco het breedste 
aanbod vijver-filters. Met een ongekende servicegraad, de laagste storings-
gevoeligheid en een groot installatiegemak. 

Laat het duidelijk zijn: u kiest met Filtreco voor de beste kwaliteit. Kwaliteit 
van techniek, en daarmee kwaliteit van leven voor uw koi.
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Combi drum filters zijn zowel gravitair als pompgevoed te plaatsen. Door 
de combinatie van optimale grof-vuil-filtering met een trommelfilter en 
een moving bed filter als biologische filter, zijn deze filters de meest ge-
avanceerde en onderhoudsarme oplossing. Door deze manier van reinigen 
wordt vuil automatisch naar de riolering of een drainagesysteem afgevoerd.

• Professionele besturing, voor een hoge gebruiksvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid.

• Goot onder scherpe hoek geplaatst, 
voor een effectieve vuilafvoer.

• Sproeikop met dubbele capaciteit, voor 
een schonere goot.

• Speciale pompgevoede versie met een 
grotere voorkamer, voor een betere 
werking.

• Grote helixkamers, voor optimale  
biologische afbraak.

Combi drum filters

Drum filters vormen de eerste stap in het filterproces en halen door middel 
van een met RVS-gaas bespannen trommel grof vuil uit het water, dat 
automatisch naar de riolering wordt afgevoerd. Doordat het gaas openingen 
van 70 micron heeft, wordt vrijwel alle vuil uit het water gehaald en kan het 
biologische filter achter de drum optimaal zijn werk doen.

• Professionele besturing, voor een 
hoge gebruiksvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid.

• Goot onder scherpe hoek geplaatst, 
voor een effectieve vuilafvoer.

• Sproeikop met dubbele capaciteit, 
voor een schonere goot.

• Speciale pompgevoede versie met 
een grotere voorkamer, voor een 
betere werking.

• Meer dan 10 jaar ervaring met Drum filters.

Drum filters 



Moving bed filters zijn complete filterinstallaties die pompgevoed werken. 
Het vijverwater gaat eerst door de sieve, waardoor alle grof vuil wordt 
gescheiden. Vanuit de sieve valt het water in de kamer eronder, die gevuld is 
met bio-wheels. Vervolgens gaat het water naar de volgende kamer(s), voor 
de biologische zuivering. Resultaat: een zeer goede waterkwaliteit.

• Doordachte functionaliteit, voor 
een betrouwbare filter.

• Neerwaartse waterflow in  
combinatie met een opwaartse 
luchtflow, voor optimale  
zuurstofopname.

• Grote Helixkamers, voor optimale 
biologische afbraak.

Moving bed filters

Multiple chamber filters (kamerfilters) zijn complete filteropstellingen, die 
zowel gravitair als pompgevoed kunnen worden opgesteld. Bij deze 
kamerfilters komt het vuile water eerst in een borstelkamer, die als grof-
vuil-filter dient. Vervolgens stroomt het naar de volgende kamers, gevuld 
met matten of bio-wheels, die zorgen voor de biologische werking.

• Doordachte functionaliteit, voor 
een betrouwbare filter.

• Neerwaartse waterflow in combi-
natie met een opwaartse lucht-
flow, voor optimale  
zuurstofopname.

Multiple chamber filters  



Sieves

Trickle filters zijn biologische filters, die de tweede of derde stap in het filter-
proces vormen. Deze filters kunnen na een voorfiltering worden geplaatst, 
maar ook als extra toevoeging na een ander filterproces. Trickle filters 
zetten schadelijke afvalstoffen om in onschadelijke verbindingen. Filtreco 
trickle filters werken als druppel-units en voegen op deze wijze veel zuurstof 
toe aan het water.

• High-tech sproeibuis, voor optimale waterverdeling over 
de hele breedte.

• Combinatie met zeef in het bovenste compartiment mogelijk.

Trickle filters 

Filtreco heeft nog enkele andere filters ontwikkeld, voor specifieke 
toepassingen. Zoals een compleet biologische plantenfilter voor de planten-
liefhebber. En een proteïne-skimmer, voor het geval u last heeft van eiwit 
in de vijver. Filtreco levert ook een sieve pit, speciaal ontwikkeld voor 
zwemvijvers. Ook kunt u bij ons terecht voor een filter compleet op maat 
voor uw vijver.

• Plants filter: Volledig groene filtratie.
• Protein skimmer: intelligent ontwerp, voor optimale schuimvorming.
• Sieve pit: compact en componenten in de filter aanpasbaar.

Special filters 

Sieves zijn mechanische filters die de eerste stap vormen in het filterproces, 
namelijk als grof-vuil-filter. Het grof-vuil-filter haalt bladeren, ontlasting en 
voedselresten uit het vijverwater. Dit om de belasting op het biologische 
filtermedium zo gering mogelijk te houden. De scheiding gebeurt door een 
RVS-screen, met openingen van 200 tot 300 micron.

• Speciale constructie van de klep, voor een 
perfecte volumestroom.

• Doordachte functionaliteit, voor een  
betrouwbare filter.

• Hoge kwaliteit i.c.m. een lange levensduur.
• Maatwerk is mogelijk.



Filtreco is een merk van  

www.filtreco.nl

About Filtreco.
Filtreco is dé specialist als het gaat om filtersystemen voor vis- en 
zwem-vijvers. En nog specifieker voor koi-vijvers. Na een uitgebreide 
verkenning van de filterbranche en uitgebreid onderzoek van bestaande 
filters, dachten wij: dat kunnen wij beter! Zo proberen wij het ideale filter 
voor ieder type en grootte vijver voor u te maken. Filtreco heeft daardoor 
het meest uitgebreide assortiment. Vanuit Sittard bedient Filtreco de gehele 
wereld, met het zwaartepunt in Europa. Ons motto is: wij blijven ontwikkelen 
en naar onze klanten luisteren, zodat onze filters de beste blijven.

U houdt van uw vissen en u vertrouwt op de pure specialist. En op jarenlange 
ervaring. Want Filtreco is niet nieuw in de branche. Kinderziektes zijn er bij 
ons al lang geleden uit gefilterd. Wij hebben alles al een keer gezien. Elke 
techniek, elke vijver – van Amsterdam tot Berlijn en van de VS tot Japan. 
Filtreco is van origine één van de eerste fabrikanten uit Nederland, de 
Europese bakermat voor de koi. En inmiddels een van de grotere internationale 
spelers.
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