
Naturalnie czyste i bezpieczne
zbiorniki wodne

Dlaczego produkty marki HYDROIDEA? 

HYDROIDEA to pierwszy polski producent unikalnych na skalę światową preparatów biologicznych, środków 
ekologicznych, mieszanek minerałów wypełniających naturalne filtry mineralno-roślinne i złóż do stawów kąpielowych         
i oczek wodnych. 
Firma jest jednocześnie dostawcą urządzeń i nowoczesnych rozwiązań filtracyjnych, zapewniających optymalne                    
i stabilne parametry wody stawowej. Ponad 15 lat doświadczenia w zakresie utrzymania i eksploatacji zbiorników 
wodnych oraz ekspercka wiedza techniczna zaowocowały produktami idealnie dopasowanymi do potrzeb klientów               
i wpisującymi się w nurt proekologiczny. Celem HYDROIDEI jest bowiem pielęgnacja zbiorników wodnych przy użyciu 
środków naturalnych, w pełni bezpiecznych dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Produkty marki Hydroidea stworzyliśmy nie tylko po to, aby nasi klienci mogli się cieszyć pięknymi i funkcjonalnymi 
stawami kąpielowymi czy oczkami wodnymi. Czysta woda to życie i od niej w dużej mierze zależy przyszłość Ziemi. 
Staramy się przywracać ekosystemom wodnym to, co przez działalność człowieka systematycznie jest im odbierane.  
Niezwykłą zdolność do samooczyszczania się i regeneracji. Oto nasza misja.

Ekologiczne – oczyszczają wodę w sposób naturalny
i bezpieczny dla życia biologicznego;

Wyspecjalizowane – przeznaczone są do różnych
rodzajów zbiorników wodnych: oczek wodnych, stawów 
rybnych, hodowlanych, stawów kąpielowych, jezior;

Skuteczne – zapewniają utrzymanie czystej wody
o właściwych parametrach i spełniającej surowe
wymagania sanitarne;

Wszechstronne – działają na wielu płaszczyznach, jak: 
stabilizacja parametrów wody, redukcja glonów, sorpcja 
fosforanów, wspomaganie filtracji, co jest gwarancją 
doskonałego efektu końcowego;

Praktyczne – preparaty są łatwe w aplikacji, a urządzenia 
proste w użyciu.



Kompleksowa oferta ekologicznych produktów
i skutecznych rozwiązań

Oferta jest stale rozszerzana i uzupełniana.
Aktualnie składają się na nią:

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami!

naturalne preparaty bakteryjne i ekologiczne produkty stabilizujące parametry wody oraz tworzące odpowiednią florę 
bakteryjną, jak: EcoGerm Starter, EcoGerm Ponds, EcoGerm Lakes, PondStarter, PondStabil, pH Minus;

naturalne preparaty przeznaczone do walki z glonami, likwidujące efekt „zielonej wody” oraz wspierające rozkład 
osadów i mułu, jak: AlgoSplit, AlgoStopper, AlgoLess, CyanoStopper, PondClarin;

ekologiczne preparaty mineralne wiążące składniki odżywcze, w tym najmocniejszy na rynku preparat wiążący 
fosforany jak PhosSorb, a także zestaw dwóch saszetek filtracyjnych PhosBinder;

wysokowydajne złoża sorpcyjne i mieszanki minerałów oraz skał wulkanicznych – podstawowe składniki systemu 
naturalnych filtrów mineralno-roślinnych oraz filtrów bagiennych, jak: BioKalonit, BioZeolit, BioChalix, BioLava, 
BioPorif, BioLignit;

wydajne filtry grawitacyjne do stawów kąpielowych z serii HydroGravity;

nowoczesna i jednocześnie prosta w użyciu aparatura do różnego rodzaju zbiorników wodnych, jak: Hydroidea 
Dispenser CO2 – dozownik dwutlenku węgla z wbudowanym sterownikiem mikroprocesorowym; 

Pompa dozująca – mikroprocesorowa pompa z programatorem, wyświetlaczem i możliwością wyboru języka. 

Oferta Hydroidei obejmuje szeroką gamę preparatów ekologicznych, wysokowydajnych mieszanek minerałów                           
i złóż filtracyjnych, a także filtry i aparaturę przeznaczone do naturalnego oczyszczania wody w stawach kąpielowych, 
oczkach wodnych oraz innych zbiornikach. Poszczególne linie produktów i preparatów zostały opracowane w taki  
sposób, aby możliwe było utrzymanie czystych i bezpiecznych zbiorników wodnych przez cały rok, zrównoważonych 
biologicznie, wolnych od glonów, nadmiaru związków biogennych i innych zanieczyszczeń. 
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