R E K L A M A

INSPIRACJE NA CZASIE

morskie
przyciąganie

miejsce idealne

D

Akwaria znów są w modzie. Najbardziej efektowne
to te słonowodne z koralowcami i egzotycznymi rybami.
W salonie równie pożądane jak telewizor i kominek.
Wprowadzają do wnętrza element magii.

Oglądanie ryb, szczególnie tych czerwonych w akwarium,
działa uspokajająco, obniża ciśnienie oraz spowalnia tętno
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Akwarium morskie nie
powinno być wystawione
bezpośrednio
na działanie
słońca. Promienie
słoneczne sprzyjają
rozwojowi glonów
zanieczyszczających
zbiornik. Sztuczne
oświetlenie sprawdza się
natomiast doskonale.
Podświetlone w ten
sposób akwarium
dodatkowo rozjaśni
pokój

Michał Wilk
i Bartłomiej
Sarecki poznali

się cztery lata temu
na zlocie akwarystów.
Tam zdecydowali,
aby połączyć pasję
z biznesem – założyli
firmę Skrzydlica.pl

dobre wnętrze: Skąd sprowadzacie ryby i koralowce?
M.W.: Z całego świata, głównie z Australii, Hawajów, Kenii, Karaibów,
Sri Lanki czy Indonezji. Warto zakładać zbiorniki morskie,
by przenieść tamtejsze kolorowe i niezbadane życie do naszych domów.
dw: Jakie mieliście najbardziej zaskakujące zamówienia?
B.S.: Klienci chcą mieć drapieżniki: rekina, murenę, osy morskie, czyli
śmiercionośne meduzy. Niektórych zamówień nie możemy zrealizować
ze względu na bezpieczeństwo kupujących.
dw: Co skłania klientów do posiadania akwarium?
B.S.: Zarówno pasja, jak i potrzeba prestiżu.
dw: Ile kosztuje założenie zbiornika?
M.W.: Wszystko zależy od upodobań i oczekiwań klientów, w zależności
od projektu może to być 10 tys., a nawet 500 tys. Do każdego projektu
podchodzimy indywidualnie.
dw: Lepiej zakładać duże akwaria czy mniejsze?
B.S.: Duże są bardziej efektowne, można wybrać więcej koralowców
i ryb. Średnie zaczynają się już od 600 litrów. Ale ważniejsza
od objętości jest szerokość – minimum 60 cm. Woda morska działa
jak lupa powiększająca, jeśli akwarium jest wąskie, będzie się wydawało,
że tylna szyba zbiornika stanowi jednocześnie przednią. I efekt okaże się
mniej atrakcyjny.
dw: Jakie warunki powinno spełniać wnętrze, aby mogło się
w nim znaleźć ciężkie akwarium?
M.W.: Zbiornik nierzadko waży tonę, a nawet więcej. Takie akwarium
musi więc zostać umieszczone blisko słupów konstrukcyjnych.

