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Clear Water System

Schenk uw klanten meer tijd –
met een intelligent vijvermanagement

OASE – Passie voor water.
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Clear Water System –

Met innovatieve filtertechnologie,
uniek op de markt
Helder vijverwater en gezonde vissen in een mooi
vijverlandschap – dat is de wens van alle tuinvijver
liefhebbers. Maar tuinvijvers zijn anders dan natuurlijke vijvers en moeten regelmatig onderhouden worden, iets wat veel tijd vereist.
Door intensief onderzoek heeft OASE nu een oplossing
ontwikkeld, waardoor u uw klanten meer tijd kunt
schenken - meer tijd voor de mooie dingen rond een
tuinvijver.
Het geheel nieuwe, actieve Clear Water System
plaatst dankzij zijn »intelligent vijvermanagement«
een mijlpaal in de ontwikkeling van de filtertechnologie. Het CWS is het eerste product op de markt dat
365 dagen per jaar continu voor biologisch helder
water zorgt en dat zelfstandig de behoeften van de vijver regelt, afhankelijk van de tijd van het jaar en de
weersomstandigheden.
Omdat dit systeem bestaat uit een intelligent »hoofd«,
de innovatieve filter FiltoMatic CWS, de energiebesparende filterpomp Aquamax Eco CWS, de OxyTex CWS,
een uniek systeem dat het vijverwater voorziet van
zuurstof, en uit de skimmer SwimSkim CWS, is het
in staat om een groot deel van de noodzakelijke

reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in de vijver geheel automatisch voor zijn rekening te nemen.
En wat uniek is op de markt: met het CWS wordt het
vuil en het slib zelfstandig uit de vijver verwijderd –
uw klanten hoeven vrijwel geen onderhoudswerkzaamheden meer te verrichten.
De functie van het CWS overtuigt door de intelligente
manier waarop het zijn prestaties aanpast aan de vereisten van de vijver. Omdat het Clear Water System
geheel individueel groeit met de eisen en de smaak
van uw klanten en ook oplossingen biedt voor een
groeiend visbestand of een uitbreiding van de vijverinstallatie, kunt u uw klanten langdurig aan het merk
en het systeem binden.
Met het OASE Clear Water System wint u nieuwe
klanten en overtuigt u de klanten die u nu al heeft van
de voordelen van een op de toekomst gerichte filtertechnologie. Heel terloops schenkt u uw klanten meer
tijd – tijd voor hun gezin, hobby en ontspanning.
OASE biedt nieuwe omzetmogelijkheden voor
uw markt en meer tijd voor uw klanten – met
het intelligente vijvermanagement
van het Clear Water System.

NIEUW

De Top voordelen:
• Innovatieve vooruitgang door unieke actieve filtertechnologie
• Intelligent systeem dat zijn filtercapaciteit 365 dagen per jaar energie-efficiënt op de omgeving
en het jaargetijde afstemt
• Meer omzetmogelijkheden door een innovatieve probleemoplossing voor bestaande en voor
nieuwe klanten
• Langdurige klantenbinding door de individuele uitbreiding van het systeem met aparte componenten
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Clear Water System –

Met één druk op de knop een heldere vijver
Om het doel van een heldere tuinvijver te
kunnen bereiken, moet een filtersysteem het
hele jaar door op de biologische activiteit van
de vijver afgestemd zijn.

De vijvermanager zorgt voor:
• Constante watercirculatie en zuurstoftoevoer in de hele tuinvijver
• Permanente verwijdering van het slib uit
het biologische systeem van de vijver

Aan deze eisen komt het »CWS«
perfect tegemoet:
Deze vijvermanager controleert constant, automatisch en zelfstandig de watertemperatuur
en activeert zelfstandig het geïntegreerde
UVC-voorzuiveringsapparaat en de reiniging
van de filter m.b.v. de slibpomp.

• Effectieve verwijdering van de overtollige
voedingsstoffen met behulp van de skimmer en het UVC voorzuiveringsapparaat
• Automatische toevoer van levensnoodzakelijke zuurstof door een nieuw systeem voor
zuurstofverrijking
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Groeiende intelligentie

Clear Water System

Het filtersysteem Clear Water System combineert unieke en innovatieve functies in de
filtertechnologie en zorgt actief en zelfstandig voor het hele biologische systeem van
de vijver. Dankzij een intelligent vijvermanagement wordt de capaciteit van de componenten het
hele jaar door aan het jaargetijde en de weersomstandigheden aangepast. Bij groeiende of zich veranderende eisen kan het systeem ten alle tijde probleemloos uitgebreid worden. Resultaat: Het hele

jaar door biologisch helder water met een stroombesparende technologie.

NIEUW

AquaOxy

SwimSkim CWS

OxyTex CWS
FiltoMatic CWS
Aquamax Eco CWS

Een perfect op elkaar afgestemd filtersysteem:
De vuildeeltjes en voedingsstoffen op het wateroppervlak worden door de SwimSkim CWS opgevangen voordat ze naar de bodem
kunnen zinken. Tegelijkertijd zorgt deze filter dankzij zijn nieuwe grondelfunctie ervoor dat de vuildeeltjes die op de bodem liggen,
omhoog gewerveld worden. Deze deeltjes worden door de filterpomp Aquamax Eco CWS opgenomen, naar de FiltoMatic CWS
getransporteerd en daar automatisch verwijderd m.b.v. zijn intelligente regeling. De vijverbeluchter OxyTex CWS zorgt enerzijds
voor de toevoer van extra zuurstof en biedt anderzijds een groot vestigingsoppervlak voor de micro-organismen die de voedingsstoffen afbreken. De filtercapaciteit van de FiltoMatic CWS wordt daardoor met wel 25% verhoogd!
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De multifunctionele innovatie in de filtertechnologie

FiltoMatic CWS
NIEUW
Voor het eerst is in de filtertechnologie een baanbrekende innovatie gelukt: Een automatische zelfreinigende filter, die zelfstandig vrijwel alle belastingen controleert die een gevaar vormen
voor het biologische evenwicht en die zo voor helder water zorgt – gedurende 365 dagen per jaar. Met
de intelligente regeleenheid worden het UVC voorzuiveringsapparaat en de reiniging van de filter door
de slibpomp die zich ook in de filter bevindt,
handmatig of automatisch geactiveerd.

De producteigenschappen en de voordelen:
• Innovatieve, zelfreinigende filterset met:
• Geïntegreerd UVC voorzuiveringsapparaat
• Geïntegreerd pompsysteem voor het
verwijderen van slib
• Intelligente regeleenheid:
• Meet de watertemperatuur
• Regelt de intervalreiniging en het UVC
• Regelt de verwijdering van het slib door de
slibpomp
• Dankzij de op de eisen afgestemde functie een
stroombesparing van wel 40 %*
• Heel eenvoudig te installeren, vrijwel geen
onderhoud nodig
• Onopvallende opstelling mogelijk omdat
de filter tot max. 70 % van de filterhoogte
ingegraven kan worden.
FiltoMatic
Afmetingen in mm (LxBxH)
Gewicht in kg
Inbouwdiepte in cm
EAN code
Beschikbaarheid
Bestelnr.

3000 CWS

FiltoMatic 12000 CWS

FiltoMatic 6000 CWS

FiltoMatic 3000 CWS

Extra componenten:

• Biokick CWS:
Optimale activering van het filterschuim en de
versnelling van de functionerende biologie

• FiltoMatic Cap CWS L / XL:
Onopvallend, natuurlijk design van de afdekkappen

• FiltoMatic Sets CWS:
Afhankelijk van de vijvergrootte en het
visbestand biedt OASE drie optimaal passende
complete sets – bestaande uit FiltoMatic CWS
en Aquamax Eco CWS.

6000 CWS

12000 CWS

Set 3000 CWS

Set 6000 CWS Set 12000 CWS

400 x 400 x 520 400 x 400 x 720 400 x 600 x 720 400 x 400 x 769 400 x 400 x 969 400 x 600 x 969
8

12

18

13

17

23

30

50

50

30

50

50

4010052502281 4010052502298 4010052502304 4010052502311 4010052502328 4010052502335
Maart 2009

Maart 2009

Maart 2009

Maart 2009

Maart 2009

Maart 2009

50228

50229

50230

50231

50232

50233

Natuurgetrouwe afdekking voor
de vijvermanager FiltoMatic CWS:
Het systeem past zich met zijn
componenten zowel ecologisch
alsook optisch ideaal aan zijn
omgeving aan.

31327_Salesfolder_CWS_NL.end

21.08.2008

19:13 Uhr

Seite 10

Voor een heldere vijver en een helder wateroppervlak

SwimSkim CWS

Het succesvolle SwimSkim concept werd consequent verder ontwikkeld: De grotere uitvoering van het multitalent SwimSkim 25 houdt nu vijveroppervlakken tot 50 m2 vrij van bladeren,
stuifmeel en dergelijke. Door de nieuwe grondelfunctie wervelt de SwimSkim CWS het vuil van de
bodem op en dient zo als ideale aanvulling voor de FiltoMatic CWS. Er is tevens een beluchterfunctie
geïntegreerd die de vijver van de levensnoodzakelijke zuurstof voorziet.

NIEUW

De producteigenschappen en de voordelen:
• Drijvende skimmer voor vijveroppervlakken
van max. 50 m2
• Direct klaar voor gebruik door de geïntegreerde
pomp
• Grondelfunctie als aanvulling voor de
FiltoMatic CWS
• Beluchterfunctie voor de zuurstofverrijking
van de hele vijver
• Eenvoudig te reinigen door verwijdering van
de filterkorf

SwimSkim CWS
Afmetingen in mm (LxBxH)

450 x 400 x 390

Gewicht in kg

4,5

EAN code

4010052501703

Beschikbaarheid

Maart 2009

Bestelnr.

50170

50
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Een heldere vijver moet kunnen ademen

OxyTex CWS
NIEUW
Dit geheel nieuwe product OxyTex CWS combineert twee belangrijke functies van een
filtersysteem: Beluchting en filteroppervlak. Hij voorziet het vijverwater van waardevolle zuurstof en
biedt met zijn unieke bio-technische vezelstructuur veel plaats voor de belangrijke micro-organismen
die de overtollige voedingsstoffen effectief afbreken. Er kan max. 25 % meer vijvervolume biologisch
geactiveerd worden – voor deze innovatieve eigenschap hebben wij octrooi aangevraagd.

De producteigenschappen en de voordelen:
• Unieke vijverbeluchter met een groot oppervlak
voor micro-organismen
• Multifunctioneel: zuurstofvoorziening, circulatie
en afbraak van voedingsstoffen in één
• Extra afbraak van voedingsstoffen als ideale
aanvulling bij de FiltoMatic CWS
• Biologische activering van de gehele vijver.
• Gebruik als individueel filtermedium mogelijk
• Circulatie van 10m3/h met de OxyTex set 1000
CWS in 1 m waterdiepte

Extra componenten:

• De OxyTex CWS is zowel apart alsook als set
verkrijgbaar met de beluchterpomp AquaOxy.

OxyTex CWS Set 1000 CWS Set 2000 CWS

Afmetingen in mm (LxBxH)
Gewicht in kg

220x300 350x240x380 460x310x380
2,3

6,1

9,2

EAN code

4010052502908 4010052502496 4010052502755

Beschikbaarheid

Maart 2009 Maart 2009 Maart 2009

Bestelnr.

50290

50249

50275
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Functies van de intelligente regeling:
• Temperatuurcontrole met automatische
capaciteitsaanpassing van de FiltoMatic CWS
• Dankzij de capaciteitsaanpassing zuinig energieverbruik (max. 40 % stroombesparing mogelijk*)
• Vijf automatische zelfreinigingsintervallen

* in vergelijking met actuele OASE filter-systemen
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Intelligent vijvermanagement vereist
een intelligente marketing strategie
Met het OASE vijver management besparen uw klanten veel tijd. De intelligentie en de automatische reinigingsfuncties van het Clear Water System nemen elke vijverbezitter het werk in en aan
de vijver voor een groot deel uit handen. Voor de vele functies en de heel eenvoudige bediening is het
noodzakelijk om gebruik te maken van media die uw klanten nieuwsgierig maken. Bij de marktinvoering let OASE er daarom op dat het revolutionaire gebruik en de uitstekende productvoordelen heel
aanschouwelijk worden gepresenteerd.

Brochure voor de eindverbruiker:
In de media voor de eindverbruiker
speelt de verduidelijking van de
intelligentie, het gemak en de
flexibiliteit van het CWS een
grote rol. Deze verduidelijking
wordt enerzijds bereikt door
de emotionele beeldspraak
en anderzijds door de
functie van het systeem
aanschouwelijk te
maken.
Bestelnr. 31319
VE: 50

Advertenties:
In de image advertentie wordt het voordeel voor
uw klanten – namelijk meer tijd voor zichzelf –
duidelijk op de voorgrond geplaatst; hierdoor wordt
de belangstelling voor deze innovatie gewekt.
Natuurlijk stellen wij u ook graag het passende
materiaal voor uw eigen reclame ter beschikking.
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De Clear Water System –
verkoopsondersteuning
Keuzeschijf:
Op basis van de beproefde BIOsys draaischijf
werd de CWS draaischijf ontwikkeld en biedt
zo een eenvoudige mogelijkheid om ook
zonder achtergrondinformatie zijn ideaal
Clear Water System samen te stellen.
Bestelnr. 31349
VE: 1

Informatiezuil:
Een los opstelbare informatiezuil
(inklapbaar) wakkert reeds in de winkel
de nieuwsgierigheid naar het Clear
Water System aan.
Bestelnr. 60375
VE: 1
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DVD voor de eindverbruiker:
Het CWS vijvermanagement
Deze DVD wordt met alle CWS producten meegeleverd. De DVD is een introductie in het filtersysteem
»Clear Water System« en geeft middels live opnames
en geanimeerde afbeeldingen een duidelijke en
aanschouwelijke uitleg over de afzonderlijke componenten. Hierbij wordt ook steeds naar de andere
CWS producten verwezen, zodat uw klanten
nieuwsgierig worden naar de manier waarop het
systeem compleet gemaakt kan worden.
De film en nadere informatie zijn voor u en uw klanten
vanaf januari te vinden op: www.oase-cws.com

Keuzeposter:
De keuzeposter voor het Clear Water
System maakt, net als de keuzeschijf,
duidelijk welke componenten bij het
systeem horen; hierdoor wordt de keuze
voor de individuele vijversituatie heel
eenvoudig gemaakt.
Bestelnr. 37426
VE: 1
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Clear Water System

Uw TOP verkoopargumenten
1 De innovatie: Door intelligent vijvermanagement meer tijd voor zichzelf
2 Helderwater garantie: 365 dagen per jaar biologisch helder vijverwater
3 Actieve en automatische regeling van de FiltoMatic CWS na een analyse
van de vijversituatie
4 Maximaal comfort dankzij minimaal onderhoud
5 Optimaal op elkaar afgestemde systeemcomponenten passen zich optisch en
biologisch perfect aan de vijver en zijn omgeving aan
6 Flexibele uitbreidingsmogelijkheden van het systeem die oplossing bieden
bij een grotere vijver of een groeiend visbestand
7 Hoge kwaliteitseisen met een garantie van 3 jaar*
*Aanspraakgarantie van 2+1 jaar

1. Aquamax Eco I CWS
Energie-efficiënt en optimaal afgestemd
op het »CWS«.

2. FiltoMatic I CWS
De intelligente vijvermanager is verkrijgbaar in drie verschillende filtergroottes.

3. Biokick I CWS
De turbo voor de filtersponzen – voor
een korte inlooptijd en een optimale
filtercapaciteit.

4. SwimSkim I CWS
Efficiënte oppervlakafzuiger,
Grondelfunctie en beluchter in één.

5. OxyTex I CWS
Vijverbeluchter, vestigingsoppervlak én
mooi om te zien.

6. FiltoMatic Cap I CWS
Natuurlijke afdekking voor de nieuwe
vijvermanager FiltoMatic CWS.

C l e a r Wat e r Sy st e m » CWS «

C l e a r Wat e r Sy st e m » CWS «

CWS componenten in één oogopslag:
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Alle fotorechten liggen bij OASE. Gebruik uitsluitend na de uitdrukkelijke toestemming door OASE. Geringe afwijkingen ten opzichte van de tekst en de afbeeldingen in deze catalogus behouden wij ons om technische redenen voor.
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