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Bedrijfsprofiel

HVP Aqua is een jong bedrijf gestart door twee “young professionals”. Doordat wij zelf de klant 
van aquarium LED verlichting zijn geweest, kennen wij de markt als geen ander: HVP Aqua is 
ontstaan vanuit de praktijk. Het bedrijf is gestart in 2012 met de ontwikkeling van een goed en 
betrouwbaar aquarium LED product voor zoetwater aquaria. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid 
tot een bekende speler als het om aquariumbenodigdheden gaat. Sinds 2016 is HVP AQUA een 
samenwerking aangegaan met ARstone “Aquarium Backgrounds and Rock modules”. Als 
importeur en distributeur van dit Tsjechische bedrijf is HVP Aqua succesvol gebleken.importeur en distributeur van dit Tsjechische bedrijf is HVP Aqua succesvol gebleken.

Ook in het buitenland is HVP Aqua actief. Met dealers in onder andere België, Letland, Malta en
 Denemarken is het merk HVP AQUA ook in Europa goed vertegenwoordigd.

 Onderscheidend vermogen
- Breed assortiment LED verlichting voor het aquarium;
- Praktisch georiënteerd jong bedrijf;
- Eigen productiefaciliteit in Azië;
- Eigen team van technisch engineers;- Eigen team van technisch engineers;
- Snel netwerk van internationale distributeurs (in- en export);
- Nederlands meest innovatieve aquarium verlichtingspartner;
- 2-5 jaar garantie op LED verlichting;
- 3 jaar garantie op achterwanden en rots modules.

Voor onze dealers hebben wij diverse demoborden 
beschikbaar. Particulieren kunnen hierop het uiterlijk en de 
werking van onze lampen bekijken. Waar gewenst kunnen wij werking van onze lampen bekijken. Waar gewenst kunnen wij 
uw verkoopteam doormiddel van een producttraining helpen
succesvol(ler) te worden in de verkoop van HVP aqua en
ARstone producten.
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RGB

10.000K

Blauw/Wit

7.000K



Zoetwater aquarium LED
Kenmerken
De zoetwater aquarium LED lampen zijn te verkrijgen in vier verschillende kleurvarianten: 
7000 Kelvin, 10.000 Kelvin, Blauw/Wit en RGB (Rood Groen Blauw). De zoetwater aquarium 
LED lampen met de kleur 7000 Kelvin wordt het vaakst gebruikt in beplante aquaria. 
De 10.000 Kelvin lampen worden vaak gebruikt in biotopen zoals Zuid Amerika en Malawi. 
De blauw/Witte lampen worden vaak gebruikt in Tanganyika biotopen. Daarnaast geldt 
de smaak van de aquariaan uiteraard bij de kleurkeuze.de smaak van de aquariaan uiteraard bij de kleurkeuze.

Lichtopbrengst
De zoetwater aquarium LED lampen hebben dezelfde lichtopbrengst als één T5 TL-lamp. 
Wanneer je dus je huidige verlichting door LED wilt vervangen, vervang het huidig aantal 
TL-lampen voor hetzelfde aantal witte of blauw/witte LED balken. De RGB LED balk geldt altijd 
als extra.

Voorbeeld: 4x T8 á 150cm = 4x LED balk wit of blauw/wit á 146cm.

De nieuwste zoetwater aquarium LED lampen van HVP Aqua De nieuwste zoetwater aquarium LED lampen van HVP Aqua 
zijn speciaal voor HVP Aqua gefabriceerd. Hierbij worden 
alleen hoogwaardige materialen gebruikt.

De lampen zijn voorzien van een waterdichte laag siliconen en 
zijn hierdoor IP68 waterdicht. Ook zijn de lampen voorzien van 
een twee meter lang aansluitsnoer waardoor de lampen 
gemakkelijk onder het aquarium aan zijn te sluiten. Onze 
lampen zijn, ten opzichte van de overige aanbieders, lampen zijn, ten opzichte van de overige aanbieders, 
geschikter voor het aquarium doordat ze:

- Meer en beter licht geven;
- Beter passen (speciale maatvoering);
- Gemaakt zijn van de beste materialen;
- Extra energiebesparend zijn;
- Voordelig zijn geprijsd.
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20.000K

Blauw/Wit

Blauw 470-473nm

Blauw 460-463nm



Kenmerken
Voor de zoutwater aquariaan biedt HVP Aqua  een zeer compleet assortiment Power LED 
producten. Deze producten zijn in overleg met ware experts gevormd tot de succesformule die 
zij nu vormen. De kleuren zijn het beste voor groei van koralen en voor de uitstraling van het 
aquarium. Onze Zoutwater aquarium LED lampen zijn verkrijgbaar in de volgende vier kleuren:

- Wit (20.000K)
- Blauw/Wit 20.000K WIT / 440-460Nm blauw- Blauw/Wit 20.000K WIT / 440-460Nm blauw
- Blauw (blauw 440-460Nm)
- Blauw/Rood 440-460Nm blauw / 680�690Nm rood

Verschillende sterktes
De zoutwater LED balken zijn verkrijgbaar in twee sterktes: 1Watt en 2Watt per LED. Hierdoor 
zijn de HVP Aqua LED balken uitermate geschikt voor zowel SPS als LPS koralen.

De lampen zijn voorzien van een waterdichte laag siliconen en 
zijn hierdoor IP68 waterdicht. Ook zijn de lampen voorzien van zijn hierdoor IP68 waterdicht. Ook zijn de lampen voorzien van 
een twee meter lang aansluitsnoer waardoor de lampen 
gemakkelijk onder het aquarium aan zijn te sluiten. Onze 
lampen zijn, ten opzichte van de overige aanbieders 
geschikter voor het aquarium doordat ze:

- Meer en beter licht geven;
- Beter passen (speciale maatvoering);
- Gemaakt zijn van de beste materialen;- Gemaakt zijn van de beste materialen;
- Extra energiebesparend zijn;
- Voordelig zijn geprijsd.

Zoutwater aquarium LED
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Goldline aquarium LED
“One of a kind”
De Goldline LED lamp is een “one of a kind” en alleen verkrijgbaar bij HVP Aqua. Deze lamp is 
door onszelf ontwikkeld en is een voortvloeisel uit de wensen van onze klanten. HVP Aqua hecht 
veel waarde aan de marktwensen en bewijst dit met deze unieke lampsoort. De Goldline heeft 
werkelijk alles in één en is volledig plug & play. De lamp is samengesteld uit twee witte kleuren 
led en RGB*. De lamp en is volledig IP68 waterdicht en is direct in een T5 of T8 armatuur te 
plaatsen. De Goldline heeft zijn naam te danken aan het mooie “zwart met gouden jasje” plaatsen. De Goldline heeft zijn naam te danken aan het mooie “zwart met gouden jasje” 
waarin hij is gestoken.

De technische gegevens:
- Kabel: 1X 2 meter power jack 1x 2 meter RGB. Deze kunnen met een (bijgeleverde) adapter 
  kabel worden bevestigd aan de power adapter.
- Kleur: 4.000K en 7.000K wit en RGB (instelbaar met de controller)
- Type Led: Epistar 5050 SMD led
- Lumen: 102 lumen per Watt- Lumen: 102 lumen per Watt
- Waterdichtheid: IP68
- Verkrijgbaar in 7 lengtes: 438, 590, 742, 895, 1047, 1200 en 
  1450mm.
- Levensduur 30.000-50.000 uur

Om warmte af te kunnen voeren (heat sink) is de Goldline aan 
de achterzijde voorzien van speciale koelribben. De lamp 
heeft om zijn warmte goed af te kunnen voeren zo’n 5-10 cm heeft om zijn warmte goed af te kunnen voeren zo’n 5-10 cm 
ruimte boven de lampen nodig.

Bevestiging
De lampen zijn eenvoudig te bevestigen in de huidige 
TL-houders (T5 en T8).

(*De dimfunctie van de RGB LEDs is alleen 
beschikbaar in combinatie met onze controller.
Zonder de controller branden de RGB net als Zonder de controller branden de RGB net als 
de witte LEDs op 100% ).
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NANO LED

Kenmerken
De HVP AQUA Nano LED verlichting is geschikt voor zoet- en zoutwater aquaria met een 
maximale afmeting van 40cm (per lamp). Bij gebruikt in een zoutwater aquarium raden wij aan 
de Nano LEDs alleen te gebruiken voor aquaria met leder koralen of kunstkoralen. Beide lampen 
zijn alleen handmatig te dimmen en optioneel aan te sluiting op een tijdschakelaar. De lampen 
zijn verkrijgbaar in twee soorten: 

- Wit/Blauw: Deze lampen hebben 6x 2835 SMD blauwe LEDs van 460-480Nm en 18x 2835 SMD - Wit/Blauw: Deze lampen hebben 6x 2835 SMD blauwe LEDs van 460-480Nm en 18x 2835 SMD 
witte LEDs van 7000K. De kleuren blauw en wit zijn onafhankelijk van elkaar te dimmen middels 
de drukknop aan de achterzijde van de lamp. Op deze manier is er bijvoorbeeld mogelijkheid 
om een nachtlampje aan te zetten.

- RGB: Deze lampen hebben 24x 5050 SMD RGB (Rood, Groen, Blauw) LEDs. Deze lampen zijn 
doormiddel van de drukknop aan de achterzijde van de lamp in te stellen op 17 verschillende 
kleuren en 2 automatische dimopties (snel dimmen en langzaam dimmen). 

LichtopbrengstLichtopbrengst
De blauw/witte Nano aquarium LED lampen hebben dezelfde 
lichtopbrengst als één T5 TL-lamp van dezelfde lengte. De 
RGB Nano aquarium LED lampen geven zo’n 75% van een 
T5 TL-lamp van dezelfde lengte. Het is eventueel mogelijk om 
meerdere Nano LED lampen naast elkaar te plaatsen.

Maatvoering
De Nano LED lampen zijn verkrijgbaar in één maat: De Nano LED lampen zijn verkrijgbaar in één maat: 
26x6,5x1cm (LxBxH) en worden geleverd met een montageset 
inclusief zwanenhals van 16cm, waarmee de lamp op de 
gewenste plek boven het aquarium geplaatst kan worden. 

Voordelen
- Modern design
- Voordelig geprijsd
- Eenvoudige montage- Eenvoudige montage
- Verkrijgbaar in twee kleuren



SPS LPS
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Marine+ LED
Kenmerken
De HVP AQUA Marine+ LED verlichting is geschikt voor zoutwater aquaria met een maximale 
afmeting van 60cm (per lamp). De lampen zijn uitgerust met 4 kanalen die onafhankelijk van 
elkaar middels de wifi gestuurde (IOS en Android) applicatie gedimd kunnen worden. De 
lampen zijn onderling aan elkaar te verbinden, waarmee “een master en slave” opstelling 
gecreëerd kan worden. De lampen werken vervolgens synchroon met elkaar. De lampen zijn 
verkrijgbaar in twee varianten:verkrijgbaar in twee varianten:

SPS: 
Kanaal 1: 12x 12.000-14.000K LEDs Kanaal 2: 6x 450-460Nm, 4x 460-465Nm, 6x 475-485Nm, 
2x 390-395Nm, 2x 410-415Nm, 2x 420-425Nm en 2x 430-435Nm LEDs Kanaal 3: 1x 640-660Nm, 
2x 9500-10.000K en 3x 450-460Nm LEDs Kanaal 4: 2x 9500-10.000K LEDs

LPS: 
Kanaal 1: 6x 12.000-14.000K en 6x 450-460Nm LEDs Kanaal 2: 6x 450-460Nm, 4x 460-465Nm, 
6x 475-485Nm, 2x 390-395Nm, 2x 410-415Nm, 2x 420-425Nm en 6x 475-485Nm, 2x 390-395Nm, 2x 410-415Nm, 2x 420-425Nm en 
2x 430-435Nm LEDs Kanaal 3: 1x 640-660Nm, 1x 500-505Nm, 
1x 583-595Nm en 3x 450-460Nm LEDs Kanaal 4: 2x 475-485Nm

Lichtopbrengst
De Marine+ LED lampen geven meer dan voldoende licht 
voor de groei en ontwikkeling van vis en koralen. Iedere lamp \
heeft een output van 100W, waarmee “de concurrentie van 
tafel wordt geveegd”. tafel wordt geveegd”. 

Maatvoering
De lampen zijn 12cm in doorsnede en 12 cm hoog. De lampen 
worden geleverd met een eenvoudig te monteren montageset. 
De montage is veilig voor het glas doordat de 
montagebouten zijn voorzien van een silicone 
laagje. De zwanenhals is 41cm en met 
bijgeleverde stang te verlengen tot 63cm. bijgeleverde stang te verlengen tot 63cm. 
De lampen zijn voorzien van een 4 meter lang 
aansluitsnoer.

Voordelen
- Modern design
- Eenvoudige montage
- WiFi controller (IOS en Android)
- Goede groei van koralen- Goede groei van koralen
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PROLINE LED

Kenmerken
De Proline van HVP AQUA is een verlichtingslijn bedoeld voor de grotere (2000-2.000.000 liter) 
(publieke) aquaria. Omdat er bij deze aquaria vaak grote (commerciële) belangen gemoeid 
zijn, is een duurzaam en betrouwbaar ontwerp van de verlichting een succesbepalende factor. 
Het team van technisch engineers is tot het ontwerp van de HVP AQUA Proline gekomen. De 
verlichting is 100% waterdicht en bestand tegen de meest extreme (weers)omstandigheden. 
Het testen onder water en in extreme (vries)kou en hitte behoort tot de standaard procedure. Het testen onder water en in extreme (vries)kou en hitte behoort tot de standaard procedure. 
De kwaliteit en afwerking zijn onevenaarbaar en daardoor wereldwijd een groot succes. De 
lampen zijn te koppelen met de meeste dimsystemen.  

Lichtopbrengst
De lichtopbrengst van de Proline is extreem hoog. De hoeveelheid licht van de Proline is 10x 
hoger dan dat van een Halogeen lamp. (Voorbeeld: 100 Watt Proline staat gelijk aan 1000W 
halogeen.)

De Proline lampen zijn verkrijgbaar tot maar liefst 2000W en door De Proline lampen zijn verkrijgbaar tot maar liefst 2000W en door 
de hoge efficiëntie van deze verlichtingslijn van HVP AQUA is 
deze uitermate geschikt voor projecten waar veel lichtbehoefte 
is en waar dus veel op de energiekosten kan worden bespaard. 
Naast energiebesparing is de duurzaamheid van de lampen 
hoog. De lampen gaan 80.000-100.000 branduren mee en 
hebben 5 jaar fabrieksgarantie.

MaatvoeringMaatvoering
De Proline van HVP AQUA is verkrijgbaar in vele types, vormen 
en sterktes (in Wattage). Voor ieder project dus een geschikte 
LED oplossing. De kleuren van de LEDs kunnen desgewenst per 
unit worden samengesteld naar de wensen van de klant. Bij het 
vervangen van conventionele verlichting voor de Proline kan uw 
adviseur een oplossing op maat geven. De 
bezoekers/klant zal hierdoor weinig tot geen bezoekers/klant zal hierdoor weinig tot geen 
verschil in uitstraling van het aquarium ervaren. 

Voordelen
- 100% waterdicht (IP68)
- ’s Werelds beste kwaliteit
- 10x meer licht dan Halogeen/HQI
- Extreem duurzaam, betrouwbaar en 
  energiebesparend  energiebesparend
- Samenstelling van de LEDs naar wens van de 
  klant mogelijk
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ARSTONE ACHTERWANDEN EN ROCK MODULES

KANT EN KLAAR VOOR INSTALLATIE
De producten van ARSTONE zijn duur-
zaam en hebben een kleurvaste laag 
van een zeer hoge kwaliteit. Om deze 
reden hebben ze geen giftige epoxy laag 
nodig om verkleuring te voorkomen. 

POLYURETHAAN HARDHEID EN LEVENSDUUR
ARSTONE producten hebben bijna een 
ongelimiteerde levensduur. De toplaag is 
zo hard dat het resistent is voor bijna alle 
meervallen en reptielen. Door de sterke 
laag is het tevens mogelijk om de 
wanden gemakkelijk schoon te maken. wanden gemakkelijk schoon te maken. 

RUIME KEUZE IN KLEUREN
Er zijn maar liefst vierverschillende 
kleuren beschikbaar op de meeste 
ARSTONE  achterwanden. De 
beschikbare kleuren zijn: Basalt Gneiss, 
Grey Gneiss, Wit Limestone, en Alpenkalk.

VEILIGE MATERIALEN
ARSTONE producten hebben geen 
vieze geuren en zijn niet giftig. Al 
onze producten zijn 100% dier- en 
natuurvriendelijk. De materialen zijn 
te gebruiken in zowel zoet- als zeewater.

DECORATIE VOOR IEDER AQUARIUM
Naast onze standaard aquarium 
achterwanden vindt u ook modellen 
voor grotere aquariums. Zo is onze 
Kerala wand van één meter hoog en 
drie meter breed niet onze limiet op 
het gebied van productie. het gebied van productie. STIJLVOL & NATUURGETROUW

ARSTONE producten zijn een exacte 
kopie van de natuurlijke producten. 
Hierdoor haal je gemakkelijk een 
schitterend stuk natuur in huis.

MILLIEU VRIENDELIJK
Alle ARSTONE producten zijn absoluut 
veilig voor vissen, reptielen en planten. 
Onze producten zijn probleemloos 
getest sinds 1998. 
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Alimar

Afmetingen, cm
130x60x23*
160x60x23*
200x60x23*
200x70x23*
250x70x23*
300x80x23*300x80x23*

*23 cm op het diepste punt

De 3D Alimar aquarium achterwand is special ontwikkeld voor grotere aquariums. De alimar 
aquarium achterwand wordt vooral veel gebruikt door mensen met een op cichlide gericht 
aquarium. 

De alimar Aquarium achterwand geeft een maximaal 3D effect zonder hier te veel 
ruimte voor in te hoeven leveren. De achterwand is op het diepste punt slechts 23 CM.
Doordat het een exacte replica is uit de natuur heb je een een echt stuk natuur in je aquarium.

Meerdere kleuren beschikbaar voor ieders aquarium en smaak.
Je kan kiezen uit verschillende kleuren die beschikbaar zijn voor 
bijna alle ARSTONE producten:

- Basalt Gneiss
- Grey Gneiss
- Alpenkalk
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Rocky

Afmetingen, cm
100x50x13*
120x50x13*
130x50x13*
130x60x13*
150x50x13*
160x60x14*160x60x14*
200x60x14*
200x70x14*

*13-14 cm op het diepste punt

De 3D Rocky achterwand is een populaire achterwand die veelvuldig gebruikt wordt in cichlide 
biotopen. De Rocky aquarium achterwand geeft je aquarium een zeer eigen en natuurlijke 
uitstraling. Zeker wanneer de Rocky aquarium achterwand gebruikt wordt met de losse aquarium 
rots modules kun je schitterende onderwaterlandschappen maken.

Meerdere kleuren beschikbaar voor ieders aquarium en smaak.
Je kan kiezen uit verschillende kleuren die beschikbaar zijn voor 
bijna alle ARSTONE producten:

- Basalt Gneiss
- Grey Gneiss
- Alpenkalk
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AMAZONE

Afmetingen, cm
100x50x23*
120x50x23*
130x50x23*
130x60x23*
150x50x23*
160x60x23*160x60x23*
200x60x23*
200x70x23*
250x70x23*
300x80x23*

*23 cm op het diepste punt

De 3D amazone achterwand is een zeer geslaagd en succesvol ontwerp met een combinatie 
van stenen en een boomstronk. De amazone aquarium achterwand is zeer veelvuldig gebruikt 
voor een amazone gerichte biotoop. De achterwand is uitstekend te combineren met onze losse 
modules.

De maximale afmeting van de achterwand is 300X80X23CM.





WWW.ARSTONE.NL

Malawi

Afmetingen, cm

60x40x2*
80x40x2*
100x50x2*
120x50x2*
130x50x2*
130x60x2*130x60x2*
150x50x2*
160x60x2*

*2 cm op het diepste punt

De ARSTONE Malawi aquarium achterwand is een zeer vlakke maar kwalitatief hoogwaardige 
achterwand welke zeer voordelig is geprijsd. De achterwanden zijn verkrijgbaar is de meest 
voorkomende aquarium afmetingen tot een maximum van 160X60.

Meerdere kleuren beschikbaar voor ieders aquarium en smaak.
Je kan kiezen uit verschillende kleuren die beschikbaar zijn voor 
bijna alle ARSTONE producten:

- Basalt Gneiss
- Grey Gneiss
- Limestone
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Slimline

Afmetingen, cm

50X50x1,5* (A+B modules)
20X50X1,5* (C module)
50X60x1,5* (A+B modules)
20X60X1,5* (C module)

*1,5 cm op het diepste punt

De Slimline aquarium achterwand is zeer vlak. De maximale dikte is ongeveer 1,5CM, en 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De slimline aquarium achterwand bestaan
uit A, B en C modules welke que design in elkaar overlopen. hierdoor kun je een eindeloos lange
achterwand creeren. Tevens kunnen de delen door hun geringe afmetingen zeer gemakkelijk 
geïnstalleerd worden in aquariums welke zijn voorzien van een permanente stabilisatie strip. De 
Slimline aquarium achterwand is daarnaast zeer voordelig geprijsd en zeer duurzaam.

Meerdere kleuren beschikbaar voor ieders aquarium en smaak.
Je kan kiezen uit verschillende kleuren die beschikbaar zijn voor 
bijna alle ARSTONE producten:

- Basalt Gneiss
- Grey Gneiss
- Limestone
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Rainforest root

Afmetingen, cm
160x60x35*
200x60x35*
215x70x35*
215x80x35*

*35 cm op het diepste punt

De ARSTONE Rainforest L achterwand, modules en elementen zijn speciaal ontworpen voor 
met name de grotere aquaria. De Rainforest achterwand heeft geen vaste 
achterwand en kan hierdoor bijvoorbeeld gebruikt worden tegen een zwarte achterwand 
waardoor je een super mooie diepte creëert.

Indien gewenst kan de Rainforest achterwand ook gebruikt worden in combinatie met 
bijvoorbeeld de malawi of slimeline achterwanden en rock modules.
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Rock modules

Afmetingen, cm
C 54x32x20
E 63x35x15
F 60x43x21
L 75x40x13
M 86x46x17
M1 65x26x15M1 65x26x15
M2 44x18x14
O 66x33x9
P 78x44x23
X 36x19x6

Met de 3D Aquarium rock modules kun je op een creatieve manier een schitterende onderwater 
wereld creëren, De Aquarium rock modules zijn zeer gemakkelijk te bewerken en bevestigen. 
Zo kun je de modules bijvoorbeeld ondersteboven gebruiken om zo een grot na te bootsen.

De Aquarium rock modules zijn tevens zeer gemakkelijk door midden te zagen waardoor je 
twee rotsen hebt die je overal geplaatst kunnen worden. De modules zijn tevens zeer mooi te 
combineren met de ARSTONE achterwanden.

Meerdere kleuren beschikbaar voor ieders aquarium en smaak.
Je kan kiezen uit verschillende kleuren die beschikbaar zijn voor 
bijna alle ARSTONE producten:

- Basalt Gneiss
- Grey Gneiss
- Alpenkalk
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Voor meer informatie over het productaanbod van HVP AQUA en ARstone kunt u 
contact opnemen met uw adviseur  
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