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Als ook de vissen
zwemmen in het goud
_Sarah Bekaert

Er zijn genoeg visjes in de zee ! En daarom kunnen we er
gerust enkele meenemen naar huis. Tegenwoordig kan je
zelfs de oceaan induiken en eigenhandig de allermooiste
visjes voor in jouw aquarium uitkiezen.
Een ronde viskom met enkele goudvisjes erin, leuk ! Een aquarium met enkele kleine
tropische visjes erin, tof ! Maar een gigantisch custom-made aquarium perfect geïntegreerd in jouw interieur, dát is pas geweldig ! De mogelijkheden die het Amerikaanse bedrijf Okeanos Aquascaping je biedt om van je aquarium een echt pronkstuk te maken, zijn
oneindig. Wil je een rotsachtig Afrikaans decor ? Of zie je liever op de achtergrond een
koraalrif ? Bij Okeanos Aquascaping proberen ze aan al jouw verlangens te voldoen.

Okeanos Aquascaping bouwde
het grootste koraalrifaquarium
ooit, in een residentie in
Brooklyn, New York.
Kostprijs ? 11.000 euro.

❙❚

Diep in de zee
Je droomt al langer van een bijzonder aquarium ? En je hebt nog geen vakantieplannen voor deze zomer ? Dan kan je misschien onmiddellijk het nuttige aan het aangename
koppelen ! Want voor wie dat wil, organiseert Okeanos Aquascaping luxereizen naar bijvoorbeeld Bora Bora, Fiji of Israël. De staf van het bedrijf neemt je mee naar de mooiste
duiksites waar je vissen en koralen van op de eerste rij kan uitkiezen. Van de omgeving die
jij het mooiste vond, maken ze dan een perfecte replica. Zo voelen de visjes zich ook direct
thuis…

❙❚

Jaws zonder haaien
Het aantal soorten vis in de oceaan is eindeloos. Maar vanzelfsprekend is de keuze
van visjes die je kan meenemen naar huis ietwat gelimiteerd. Want niet alle types zouden
het overleven. Okeanos Aquascaping doet er alles aan om jouw wensen te vervullen,
maar een piranha of haai meenemen zal er toch niet inzitten.

❙❚

Parade(zee)paardje
Onlangs bouwden ze bij Okeanos Aquascaping het grootste koraalrifaquarium ooit,
in een residentie in Brooklyn, New York. Het paradepaardje weegt een kleine vier ton, bevat 800 gallon water dat zo helder is als kristal, biedt onderdak aan koraalriffen, exotische
vissen en koralen én één van de mooiste gesteenten van de hele wereld, gevonden op het
Indonesische eiland Kupang. Kostprijs ? 11.000 euro. De vis wordt dus letterlijk en figuurlijk duur betaald !
Een aquarium met jouw favoriete onderzeedecor en visjes ? Het kan !
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