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A
feltaláló

Id. Johann Grander –
Istenben bízó
természetkutató
A Grander®-víz, vagyis az „élénkített víz napjainkban már
az egész világon ismert fogalom. Az emberek minden
kontinensen értékelik természetes erejét és jótékony hatását.
Ki is volt id. Johann Grander, a felfedező?
Id. Johann Grander nem volt tanult ember, vagy tudós, csak egy egyszerű, szerény ember, aki a tiroli hegyek között nőtt
fel, nagycsaládot alapított, és nem félt a
munkától. Vizsgálódó kíváncsi ember volt,
akit lenyűgözött a természet, és annak titkai mélyen megérintették. Meggyőződése volt, hogy a teremtés minden élőlényéről gondoskodik, és nekünk, embereknek
csak ahhoz kell értenünk, hogy magunkat
a gazdag adományból hogyan tudjuk kiszolgálni. 19 éves korában feladta biztos
munkáját, hogy kizárólag a kísérleteivel
foglalkozhasson. Ez egy nagy lépés volt
számára és tízfős családja számára is, akik
anyagilag nehéz időket éltek át, de mégis
teljes bizalommal támogatták munkájában. Feleségének és családjának ezt sok
szeretettel hálálta meg, és minden szabad
percét rájuk áldozta. Egyébként, egyedi
gondolkodásmódjától és Istenbe vetett
hitétől vezérelve, saját magát fáradhatatlanul a munkájának szentelte.
Johann Grander laboratóriuma és műhelye közvetlenül a bejárati ajtó melletti
garázsban volt. Először a mágnessel végzett kísérletei hoztak eredményt: az általa
kifejlesztett mágnes-henger a feltalálók
szövetségének aranydíját kapta.
Mindennek értelme van
És ő csak tovább kutatott és fejlesztett. A
természet volt az ő legnagyobb tanítómestere, megfigyelte és tanult belőle.
Figyelme egyszer csak a víz elem felé fordult, mely nagyon rövid időn belül lenyűgözte őt. Véletlen volt? Nem, id. Johann
Grander számára semmi nem volt véletlen

– a természetben mindennek mélyebb értelme van. A víz lett az Ő eleme. Mélyen a
részletekbe menő kutatása során gyorsan
felismerte, hogy egyik forrás sem hasonlít a másikra, mint ahogy egyik víz sem a
másikra. A H2O kémiai vegyi képlet neki a
vízről, mint természetes elemről túl keveset mondott. Megszámlálhatatlan kísérletet és próbát végzett el. Legfontosabb
munkaeszköze a mikroszkóp volt, melynek segítségével felfedezte, hogy a mikroorganizmusok viselkedése megváltozik,
amikor az általa kezelt vízzel kapcsolatba
kerülnek. És ez neki már többet jelentett:
a víz képes információ tárolására és továbbadására. A víz emlékezik.
Az ő erős belső késztetése nem a hírnév
vagy a gazdagság utáni vágyból táplálkozott. Id. Johann Grander mindenekelőtt
csak egyet akart: a természet legnagyobb
értékét, a vizet hozzásegíteni eredeti, természetes tulajdonságainak visszaszerzéséhez, és azt az emberek és az élőlények
számára hasznossá tenni.
A vízélénkítés felfedezésével mindez
sikerült. A GRANDER®-módszerrel a víz
visszakapja eredeti erejét és energiáját,
biológiai szempontból sokkal értékesebb
lesz, és ez javára válik embernek, állatnak
és növények.

Mindig voltak személyek, akik id. Johann
Grandert az útján kísérték, hittek benne és
vízióiban. Nagy támaszt jelentett számára
a család, főként fia, Johann, aki segítségére volt és részt vett a kutatásokban.
Megelőzte saját korát
Id. Johann Grander jóval embertársai előtt
járt. Iránymutató összefüggéseket ismert
fel, melyeket a tudomány és a nyilvánosság csak sok évvel később értett meg és
értékelt. Szolgálatai és életműve elismeréseként id. Johann Grander többször is
kitüntetésben részesült. Többek között
megkapta az Orosz Tudományos Akadémia ezüst medálját, melyet 200 Nobel-díjas is magáénak tudhat, valamint az Osztrák Köztársaság „Tudomány és Művészet
Szolgálatában Érdemkeresztjét”.
Id. Johann Grander 2012-ben „hazatért”,
ahogy ő a halált nevezte. Családjának és
a világnak nagyon értékes örökséget hagyott hátra.
Felismerései napjainkban aktuálisabbak
mint valaha, megállapításainak jelentősége egyre elismertebb.
Grander 30 éve a víz egy másfajta értelmezését fogalmazta meg, melynek azóta
millió követője van az egész világon: az
egészséges élet az élénkített vízzel
kezdődik.

„Utam a vízhez vezetett, és hálás vagyok,
hogy a vízélénkítést felfedezhettem“.
(Johann Grander)
5

4

A
víz

a
titokzatos
elem
„A víz egy kozmikus dolog,
hogy egy lépéssel közelebb
kerülhessünk hozzá,
más dimenzióban elemként
kell szemlélni.“
- mondta id. Johann Grander.

Ha a vizet csak az eddig megszokott formájában érzékeljük –
pohár ivóvízként, folyóként, tóként vagy éppen tengerként,
szilárd jégdarabként vagy gáz állapotú felhőként- a legjobb
esetben is csak egy kis szeletkét ismerhetünk meg belőle.
Sokkal inkább a teljes világegyetemben betöltött funkcióit kell
szemügyre venni és megvizsgálni. Hogyan keletkezett? Milyen
szerepe van az élet kialakulásában és fenntartásában? Minél
intenzívebben foglalkozunk a vízzel, annál rejtélyesebbnek és
titokzatosabbnak találjuk. „Megoldunk egy rejtélyt, és azonnal
kettő merül fel helyette,“ írja ifj. Johann Grander. A vízzel
kapcsolatos hivatalos tudományos elmélet még tele van sötét
foltokkal- u.n. „anomáliákkal”- melyekre mindeddig nem sikerült
kielégítő magyarázatot találni. A fagyás- és forráspont, a sűrűség,
a felületi feszültség – a felsorolt alapvető dolgok esetében a víz
gyakorlatilag másként viselkedik, mint ahogy az elmélet alapján
viselkednie kellene.
Id. Johann Grander sok éven át azon dolgozott, hogy a víz
titkaihoz közelebb kerüljön. Megfigyeléseiből arra lehet
következtetni, hogy a víz egy élő rendszer, mely a környezetével
folyamatos összeköttetésben áll, és képes információk átadásáraakár közvetlen kapcsolat nélkül is.
Ez a felismerés képezi a vízélénkítés alapját.
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A GRANDER®
effektus

Mi is a
Grander®
víz?

 
Információs vízzel töltött kamrák
 Élénkítetlen csapvíz
 Élénkített csapvíz

A Grander®-víz természetesen hat. Információkat közvetít
minden más víznek, közvetlen kapcsolat nélkül.
A víz változó belső struktúrával
rendelkezik.
A víz tulajdonságait teljes belső struktúrája határozza meg, és felelős a döntő
fontosságú minőségi mutatóiért is. Így
lehetséges, hogy két, kémiai szempontból
azonos víznek eltérő fizikai és biológiai
tulajdonságai, és ezáltal különböző minősége van.

A víznek is van immunrendszere.

A GRANDER® - vízélénkítés „lelke” a víz.

Id. Johann Grander módszerének alapgondolata és lényege, hogy a víz struktúrájának javításával erősíthetjük öntisztuló- és ellenálló képességét, és ezáltal a
vízben természetes és stabil immunrendszert teremthetünk. Vagyis: a GRANDER®hatás nem más, mint a víz természetes
immunrendszerének visszaállítása.

A GRANDER®-vízélénkítő készülékekben
található „információs víznek” elnevezett
aktív közeg, az id. Johann Grander speciális
tudásán alapuló technológiával előállított
magasabb rendű belső struktúrával
rendelkező víz. A folyamat során ez a víz
képes az információit a normál víznek
átadni, mégpedig közvetlen kapcsolat
nélkül.

A víz képes információk közvetítésére.
A víz rendelkezik információ átadó
képességgel. A vízről vízre történő
információközvetítés a víz egyedülálló
fizikai képessége, és ezt először id. Johann
Grander használta fel. A GRANDER®módszer azóta az egész világon ismertté
vált, napjainkban már széles körben és
sokrétűen használják.
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Felhasználási
területek

Grander®
hatás
mindenütt
Ahol víz folyik, ott a
Grander®-vízélénkítés
alkalmazható.

A lakossági háztartásoktól kezdve a kereskedelmi- és ipari alkalmazásig: a GRANDER® mindenütt hat. A beépítés közvetlenül a
vízhálózatba történik. Alternatív megoldás lakásokhoz valamint
mobil használatra az egyedi csatlakozású készülék.

Háztartási vízhálózat

Szállodaipar / Vendéglátás

Uszodák és wellnessek

Talán sehol máshol nincs annyi kapcsolódási pont a vízzel, mint a
szállodaiparban és a vendéglátásban. Ennek megfelelően a vendégek és a dolgozók tapasztalatai az élénkített GRANDER®- vízzel
nagyon sokrétűek és pozitívak.

Az érezhetően lágy GRANDER®-vízben nagyon kellemes a
fürdőzés.

Néhány nevezetes referenciánk:
> Hotel Weißes Rössl, Wolfgangsee, Ausztria

A víz minden háztartásban jelen van. A GRANDER®-vízélénkítés
felhasználása háztartásokban főként az alábbi területeken
történik:

> Wellness und Spa Hotel Erika, Meran, Olaszország

> ivás (ivóvíz)

> Hotel Ginkgo Mare Bio-Hotel és Egészségügyi Központ, Ostsee,
Németország

> evés és főzés (táplálkozás)

> Hotel Elmau, Garmisch-Partenkirchen, Németország

A GRANDER®-vízre szavaznak többek között:
> Városi Fürdő és Szabadidőközpont Mödling, Ausztria
> Uszoda Sporthotel Kogler, Mittersill, Ausztria
> Élményfürdő Schladming, Ausztria
> Aqua vitalis terápia- és fitneszfürdő, Münster, Németország
> Uszoda Plattling, Németország
> Városi fürdő Hüfingen, Németország

> Hotel Spa Holiday Inn, Strassburg, FR

> Kristall-Fürdők egész Németországban

> Guangyong Lido Hotel, Kína
(Full Comfort Technology (Group) Limited)

> Monticello Spa és Fit, Olaszország

> háztartás
> fürdőmedence

és még sokan mások...

> mosás, tusolás, fürdés (testápolás)

➤

és még sokan mások...

> kert
> kerti tó, biotóp
> háziállatok

Fotolia©Insp.Clouseau

Fűtővíz-kör
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A GRANDER®-rel a házak gépészeti- és energiatechnikai területein
is új, hasznos lehetőségek nyílnak.
A tiszta fűtővíz pozitívan hozzájárul a rendszer védelméhez és a
kellemesen meleg otthon érzetéhez.
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Mezőgazdaság

Növények és állatok

Ipar

A biogazdálkodók voltak az elsők, akik megtalálták a GRANDER®vízhez vezető utat. A természet-közeliségükkel és az élelmiszerek vegyszermaradványok nélküli előállítására való törekvésükkel nyitottá váltak az olyan gondolatokra, melyeket id. Johann
Grander fogalmazott meg.

Az állatok és a növények az emberekhez hasonlóan pozitívan
reagálnak a GRANDER®-vízre. Az egészség, a masszív és erőteljes
fejlődés csak néhány ok, amiért a kertészek és az állattartók a
GRANDER®-víz használata mellett voksolnak.

Az iparban a számok, adatok és az eredmények számítanak.
A GRANDER®-víz hatása meggyőzően bizonyítható, például a
vegyszerfelhasználás csökkenésével, a tisztítások és a karbantartások könnyebbé válásával, a termelési mutatók javulásával.

Referenciák:

A GRANDER®-víz mellett állnak többek között:

Referenciák:

> Wiener Hofreitschule, Bécs, Ausztria

> Gépgyár Liezen, Ausztria

> Erich Kamp Mezőgazdasága, Admont, Ausztria

> Lupi Gombatenyészet, Svájc

> Repülőtér Bécs, Ausztria

> Dr. Gottfried Granig gazdálkodó és állatorvos,
Hall b. A., Ausztria

> Füssen Városi Kertészet, Németország

> MKE Fém- és Műanyagipari Termékeket Gyártó GmbH,
Heidenreichstein, Ausztria

> Bio-Gazdálkodó és Gazdaság Eis Feuchter, Taublitz, Ausztria
> Tejgazdaság Große Kintrup, Münster, Németország
> Stephan és Franz Seitz gazdálkodók, Westernach, Németország
> Bio-Sertéstenyészet Thierry Schweitzer, Elsass, Franciaország
és még sokan mások...

> Lópanzió Eggemann, Kiebitzburg, Németország
és még sokan mások….

> Russmedia egykor Vorarlberger Medienhaus,
Schwarzbach, Ausztria

Élelmiszer előállítás

> Halbich Műanyagok, Kaufbeuren, Németország

Sok ismert és nemzetközi márka és élelmiszergyártó napjainkban
egyre nagyobb figyelmet fordít termékei összetevőire. Köztük a
víz jelentős szerepet játszik, vegyük például:

> Mikro Präzisionsdrehteile GmbH,
Efringen-Kirchen, Németország

> számtalan pékség szerte a világban
(pl. Mann Pékség, Billa pirítós kenyér)

Fotolia©industrieblick
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Felhasználási
területek

> Interbros Kft. Svájc, Schönau, Németország

> Weleda, Elsass, Franciaország
és még sokan mások...

> Felvágott-/ hústermékek előállítói (Berger sonkák)
> Sajtgyárak (Bassi Formaggi)
> Bor-és sörgyártók (Stiegl sör, Muraner sör, Memminger
Sörfőzde, Umathum Borok)
> Italok (Hollinger almalé, Dreh und Drink)
> Édességek (Manner, Heindel Confisserie, Pirker Lebkuchen)
> Libbys ananász, Ackerl spenótgombóc, Lylys méz
és még sokan mások...
12
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A
hatás

Élénkített víz –
jótékony hatás
emberekre, állatokra
és növényekre
Amikor GRANDER®-vizet iszunk,
olyan, mintha egy friss, tisztavizű forrás
vízével oltanánk szomjunkat.
Ahol a víz a maga eredeti formájában felbukkan, és amíg a
természetes útján halad, még értékes biológiai tulajdonságai
vannak. Mindaddig vitalitással és az életerővel teli pezsgő
forrásvíz. Csőbe kényszerítve és hosszú vezetékeken átpumpálva
azonban elveszíti erejét. A GRANDER®-vízélénkítés visszaadja
a víz természetes struktúráját, és az emberekre és élőlényekre
gyakorolt pozitív hatását.

Ivó- és használati víz élénkítése

A fűtővíz élénkítése

Az élénkített víz

Az élénkített víz

Kerti tavak és biotópok vizének
élénkítése

> finom ízével fokozza a vízivás élvezetét

> a fűtővíz tiszta

Az élénkített víz

> selymes és jó meginni

> csökken az iszaposodási- és a csírásodásra való hajlam

> elősegíti a tavak vizének természetes öntisztulását

> tovább eltartható

> a fűtőtestek és a padlófűtés csövei újra átjárhatóak lesznek

> segít visszaállítani és megtartani a biológiai egyensúlyt

> növeli a jó érzést a fürdés és tusolás során

> csökkenti a korróziós hatásokat és a víz stabilizálódik

> serkentő hatású a növények növekedésére és virágzásukra

> jobb a hőátadás

> számos állat előnyben részesíti a hétköznapi csapvízzel
szemben

> védi a berendezést
> természetességével fokozza a jó közérzetet a helyiségben

> az élelmiszereknek friss és finom zamatot ad
> az élelmiszerek hosszan frissek maradnak
> biztosítja a mosó- és tisztítószerek takarékosabb használatát
> kíméli a környezetet, mert élénkítve kerül vissza a természetbe

Uszodák és wellneszek
vizeinek élénkítése
Az élénkített víz
> kellemes fürdőélmény az érezhetően lágy vízben
> nincs szem- és bőrirritáció

Hűtővízkörök és a gyártási
folyamatokhoz szükséges vizek
élénkítése
Az élénkített víz
> stabilizálja a gyártási folyamatokhoz használt víz struktúráját
> csökken a vegyszerek használata
> minimális szagképződés
> tartósan óvja tartalékainkat

> csökken a vegyszerek használata
> minimális klórszag
> kevesebb mosó- és tisztítószer szükséges
> egyszerűbb a tisztítás

15
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A
víz

„A víz
intelligens.“

Fotolia©Nikolai Sorokin

id. Johann Grander
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ízletes

Az egészséges
táplálkozás
alapja
a jó és
egészséges víz

A víz a legfontosabb táplálékunk,
még ha gyakran el is feledkezünk róla.
Egészségére!
Akinek fontos a saját életminősége és
tudatosan táplálkozik, a víz tekintetében
is nyugodtan lehet igényes. Ugyanis ez
életünk forrása és legfontosabb tápanyagunk. Bár jelentéktelen külseje, szaga és
színe ellenére elemi jelentőséggel bír:
szinte az egész atmoszférát sakkban tartja, hisz víz nélkül semmi sem működik. Víz
nélkül nincsen élet. Táplálja a szerveket,
legyen az ember, állat vagy növény. A vízben szinte minden anyag feloldódik és eloszlik. Az ásványi anyagokat, nyomelemeket és a vitaminokat pontosan oda szállítja, ahol az adott létfontosságú anyagból
éppen hiány van. A légzés folyamatát is
egy vízfilm támogatja.

A GRANDER®-vízélénkítéssel
kezelt vízből főzött kávé
teltebb aromájú.
Az élénkített vízzel
készült tészta foszlósabb
és lazább.
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Napi két liter víz elfogyasztása ajánlott. De
a jó közérzetünkhöz nem csak a mennyisége, hanem a minősége is nagyon fontos. Aki ma nagy jelentőséget tulajdonít a
víznek, az tudatosan él, és az egészséges
és modern életmódra, az élvezetekre, a
fittségre és a vitalitásra szavaz.
Az élénkített víz csupa életöröm. A kiváló
minőségű vizet mindenki értékeli. De ez
ne akármilyen víz legyen, hanem a lehető
legjobb: GRANDER® élénkített víz. Aki már
egyszer megtapasztalta a különbséget az
élénkített és a nem élénkített víz között,
annak nyilvánvaló: csak élénkített víz kerülhet a poharába.

Jó étvágyat!
Ma már tudjuk, hogy az ízek, a zamatok
kibontakozásához, és az ételek emészthetőségéhez a víz nagymértékben hozzájárul. Éppen ezért az kávé- és teaimádók
az igazi vízre is esküsznek a babkávé és a
tealevél mellett. Az aroma a lágy, friss és
élénk vízzel tud a legjobban kibontakozni.
Hasonló a helyzet a liszt és a gabona esetében is. Folyadék nélkül semmi nem működik; a víz segíti a kelesztő anyagot, és
fokozza a fűszerek hatását.
Élénkített vízzel a tészta jobban megkel,
lazább és könnyebben emészthető lesz.
Kis ráfordítás - nagy hatás.

19
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A
felfrissülés
forrása

A Grander® a megszokott csapvízből
selymes, kényeztető vizet varázsol.
Nem varázslat: a GRANDER® vízélénkítéssel Wellness élményben
lehet részünk a fürdőszobánkban. Az élénkített víz kellemes a
bőrnek, a hajnak, a vezetékes vizet lágy, kényeztető vízzé nemesíti. A két víz két külön világ.
A pihentető megmártózás, és a kellemes zuhanyozás teljesen új
megvilágításba kerül. A GRANDER®-nek köszönhetően a megszokott mennyiséghez képest kevesebb sampon, tusfürdő vagy fürdősó használatával is elérhetjük a kívánt hatást. Ráadásként a haj
sokkal fényesebb, a bőr selymesebb, és az izomzat ellazul.
A GRANDER®-vízélénkítő készülékek beépítése gyorsan és
nagyobb ráfordítás nélkül történik. A készülékek utólagosan is
beszerelhetők meglévő hálózatba, vagy fővezetékbe.

GRANDER®vízélénkítő készülékek
gyorsan és egyszerűen
beszerelhetők,
akár utólag is.
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kíméletes

Fotolia©Yaroslav Pavlov

Fotolia©D.Ott

Segítség
a
háztartásban

GRANDER®-rel a takarítás és a mosás
pénztárca- és környezetkímélő.
Ragyogóan tiszta ruhák, csíkmentes ablakok, fénylő padlókmelyik háziasszony nem erről álmodik? Ám a „tisztaságvágyunknak“ a természet látja kárát, hiszen az erős tisztítószerek
környezetünkre ártalmasak. A GRANDER®-vízzel sem mennek
a dolgok maguktól, de az élénkített víz miatt megnövekedett
tisztítóhatás kisebb mennyiségű tisztítószer felhasználását
eredményezi. A mosogató- és mosógépek esetében elegendő
a takarékos- és ökoprogramok használata. Ezzel óvjuk
környezetünket, és kíméljük pénztárcánkat.
Ajánljuk, hogy beszerelés előtt kérje GRANDER®-tanácsadója
segítségét a vízhálózatának megfelelő készülék kiválasztásához.
A beépítést ezután az Ön szerelője végzi a fal megfúrása, por
vagy egyéb szennyeződés nélkül.

GRANDER®- vízélénkítő
készülékek használatával
csökken a felhasznált
tisztítószerek mennyisége,
környezet- és
pénztárcakímélők.
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optimalizáló

Fotolia©©yvonneweis

Tiszta
és
megbízható
fÚ´tés

A fűtés során a víz különösen nagy követelményeknek
van kitéve. A Grander® segítségével megőrzi erejét és
így optimalizálja az energiaegyensúlyt.
Kellemesen jó meleg érzés kedvező
kondíciókkal: a GRANDER®-vízélénkítés a
fűtéseknél tudja csak igazán megmutatni
valódi potenciálját. Fűtőköröknél a
keringési víz elszennyeződése miatt túl
gyakran fordulnak elő műszaki problémák.
Hosszútávon a folyadék eliszaposodik; a
csövek belsejében lerakódások alakulnak
ki, a szelepek eldugulnak. Ez az egész
rendszer működésére kihat; nehezebben
szabályozható, a hatásfok csökken, és az
energiafelhasználás nő.

A GRANDER®-vízélénkítő
készülékek a
hűtő- fűtőkörökben javítják
a helyiségek klímáját,
optimálják az
energiaegyensúlyt és
növelik a fűtésrendszer
üzembiztosságát.
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A GRANDER® keringési vízélénkítő készülékekkel, a rendszerekben lévő fűtő- vagy
hűtőfolyadék tiszta és szagtalan marad.
A teljes vezetékhálózatban vegyszer és
áram nélkül tartanak rendet és biztonságot. Csökken a csövek belsejében és a
fűtőtestekben a lerakódás és a korrózió.
Másként fogalmazva a helyiség klímája
javul, az energiaegyensúly optimált, és a
fűtéstechnika üzembiztosabb.
A GRANDER® egész termékpalettájára 3
hónap teljes értéken történő visszavásárlást szavatol, és a készülékekre 5 év garanciát biztosít.
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megerősít

Jótétemény
mindennek,
ami zöld és
ami virágzik

A növények a külső hatásokra
érzékenyen reagálnak. Nem csoda tehát,
hogy a Grander®-vizet szeretik.
Zöldterület az erkélyen és zöldségágyás: a kertészek számára a
legfontosabb a talaj és a hely. Ezen túl jelentős feltétel még az
elegendő fény és a tápanyagban gazdag föld. De víz nélkül semmi sem fejlődik.
Ami jó az embernek, az a növényekre is jó hatással van. A növények
nagyon pontosan érzékelik a környezetüket, az élénkített vizet
erőteljes fejlődéssel hálálják meg. A GRANDER®-hatás látható
és kézzel fogható, a végeredmény: erős cserjék és sövények,
dús, telt színű virágok, gazdag zöldség- és gyümölcshozamok. A
Grander® víz még a vágott virágoknak is jót tesz.
A GRANDER®- vízélénkítést a nagygazdaságok és kertészetek már
régóta használják. Ami nagyban működik, az a háztartásokban
is jól alkalmazható. Az öntözés élénkített vízzel számos örömteli
mellékhatást okoz: kevesebb tápra van szükség, a növény- védőszerek használata minimálisra csökken, a humuszban csekély
a káros anyag maradvány.

A GRANDER®-vízzel
a növények erősebbek,
virágaik pompásabbak
és terméshozamuk
is megnövekszik.
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frissítő

Fotolia©ehrenberg-bilder

vizes
pillanatok a
szabadban

A medencékben és tavakban kevesebb vegyszer,
és több élvezet - a Grander®-rel mindez
garantált.
Folyamatos, pezsgő, mozdulatlan: három lehetőség saját vizes
programjainkhoz. Mindegy, hogy halastóról van szó, vagy biotóppal kacérkodunk, vagy medence építését tervezzük: a víz minősége a sikeres megvalósításhoz meghatározó.
A GRANDER®-vízélénkítés segíti az öntisztulási és ökológiai
egyensúlyi folyamatokat. Aktiválja a víz eredeti tulajdonságait
és stabilizálja mikrobiológiáját, azaz támogatja a víz természetes
rendjét. A szabadban is legyen élmény a fürdőzés!
Az élénkített kültéri medencék vízminősége lényegesen kevesebb vegyszerrel is kitűnő. A tisztításra és karbantartásra fordított
idő jelentősen csökken. A csekély klórhasználatot a szem, a bőr
és a haj meghálálja.
Egy élénkített vízben való fürdőzés felfrissít és ellazít. Éljen a
lehetőséggel Ön is!
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Fotolia©weseetheworld

GRANDER®-vízélénkítő
készülékekkel a vegyi
anyagok használata
minimalizálható,

a tisztításra és a
karbantartásra fordított
idő csökken, és a fürdőzés
sokkal kellemesebb.
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élénkítő

Fotolia©annaav

Az állatok
ösztönösen
választják a
jobb vizet

A kiváló érzékszerveiknek köszönhetően az állatok is a
Grander®-vizet részesítik előnyben.
Sok GRANDER®-ügyfél meséli, hogy a macskája és a kutyája a
megszokott csapvíz helyett az élénkített vizet részesíti előnyben.
Mi lehet ennek az oka? Az állatok érzékszervei rendkívül kifinomultak és őket az ösztöneik vezérlik. Érzékenységük miatt képesek a víz és víz közötti különbséget észrevenni, és a számukra
megfelelőt választani. Amíg mi csak a vizet látjuk, ők a megérzéseik szerint a GRANDER®-víz mellett döntenek.
A GRANDER®-vízélénkítés az állattenyésztésben már régóta
fontos szerepet játszik. Az élénkített víz ereje jótékonyan hat az
állatok egészségi állapotára. Ami jó hatással van a tenyészállatra,
az hat a háziállatnál is. A macskák és a kutyák a természetükből
adódóan rossz vízivók. Kínálja meg házi kedvencét élénkített
vízzel. Meg fog lepődni!
Még egy javaslat: töltse fel akváriumát GRANDER®-vízzel.
A megváltoztatott élőhely sok előnnyel jár, gondozása is
egyszerűbb.
Tipp az akvárium
tulajdonosoknak:
GRANDER®- vízélénkítő
készülék által lecsökken a
tisztítási idő, a halak jól érzik
magukat- akár a
paradicsomban.
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A
víz

„Egyik víz sem
azonos a másik vízzel.“

Fotolia©ILY_ AKINSHIN

Id. Johann Grander
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Grander®
vízélénkító´
készülékek

Kutak,
tartályok,
uszodák,
tavak
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Tanácsadás

Kompetens
tanácsadás

A Grander®-tanácsadók a lehető legjobb vízminőség
eléréséért személyre szabott ajánlatot készítenek.
Ahogy egyik víz sem azonos a másikkal, úgy minden egyes
helyzet is egyedi. Az optimális vízminőség elérése érdekében
körültekintően kell eljárni. A GRANDER®-tanácsadók minden
kötelezettség nélkül felkeresik Önt, és tájékoztatják a legoptimálisabb lehetőségekről.
A helyszínen kollégáink ismertetik a beépítés feltételeit, a vásárlás menetét, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

GRANDER®- vízélénkítő
készülékek gyorsan
beépíthetőek,
akár utólag is.
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A
család

Grander:
egy egészen
különleges
család
Ma is együtt dolgoznak,
és együtt hoznak
döntéseket.

Johann Grander a
család szóvivője és
a cég ügyvezetője

A GRANDER® egy különleges családi vállalkozás: tősgyökeres értékeket köt össze
a jövőre való nyitottsággal, innovációs
erővel, és tiszta elképzelésekkel. Ennek
komoly alapját a rendkívül erős tradíciók,
és a határozott családi öntudat alkotják.
Csak a család rendkívüli belső összetartásának volt köszönhető, hogy id. Johann
Grander teljes egészében a kutatásainak
szentelhette magát. A család mindvégig
támogatta, és a vállalatot is együtt építették fel.
A vízélénkítés ismerete jó kezekben van.
A GRANDER® egy családi vállalkozás, és
mindig az is marad. Más egyéb nem is
jöhet szóba az ügyvezetők és a feltaláló
gyermekei- Johann Grander és Johanna
Grander, valamint Stephanie Filzer számára. A napjainkban már nemzetközivé
vált vállalatot az ifjabb Johann Grander
Jochbergből irányítja. Együtt dolgoznak
és a döntéseiket is együtt hozzák meg.

Az id. Johann Grander nyolc gyermeke
közül öt a vállalatnál dolgozik, melyhez
hozzátartozik a Kupferplatte látogatható
bánya is. Ahogy az apjuknak, úgy valamennyi Grander-utódnak is rendkívül fontos a család ereje.
Mint egykor az apa, a Grander család megfontoltsággal és szerénységgel, de ugyanakkor céltudatossággal halad a jövő felé.
A GRANDER® védjegy garantálja az élénkített víz mint életelixír erejét, öntisztulását,
a kitűnő közérzet élményét.
A GRANDER® élénkít
E szlogen jegyében a vállalkozás arra
törekszik, hogy az élénkített GRANDER®víz a világon minden ember számára
elérhető legyen. Ezért a célért egy nagy
csapat dolgozik, melynek tagjai azonosulnak a GRANDER® filozófiájával és egy
közösség részeként tekintenek magukra.

A GRANDER® know-how-t a jochbergi
központban alkalmazzák: itt készül az
információs víz. Itt töltik meg a különböző
vízélénkítő készülékeket és az EREDETI
GRANDER®-vizet tartalmazó palackokat,
valamint itt koordinálják a nemzetközi
értékesítést is. A GRANDER® vízélénkítés
már világszerte több száz ember és család
számára biztosít megélhetést. Legyen
az észak vagy dél, Európa vagy Ázsia –
a Grander család és a vállalat tagjai, a
képviseletek, a tanácsadók és az ügyfelek
a Föld minden pontján különlegesen
közeli kapcsolatban állnak egymással.

Kutatás és fejlesztés
A 200 éves vízkutatás ellenére a tudománynak nem sikerült a mindenütt jelenlévő vizet teljesen megérteni. A víz sok
területen másként viselkedik, mint ahogy
jelenlegi elméleteink szerint viselkednie
kellene. A tudósoknak világszerte okoz ez
fejtörést.
Így van ez a GRANDER®-nél is. A kutatásban
és a fejlesztésben a GRANDER® kutatócége,
az IPF nemzetközi intézményekkel,
tudósokkal és egyetemekkel dolgozik
együtt. A GRANDER® tagja például a Dr.
Elmar Fuchs (TU Graz – vízhíd kísérlet) által
vezetett holland vízkutatással foglalkozó
WETSUS intézmény „Applied Water
Physics“ csoportjának, és így mindig
aktuális információkkal rendelkezik a
legújabb kutatási eredményekről.

Számos ismert nemzetközi kutató fordult
meg a kis tiroli Jochbergben, hogy Johann Grander-rel és családjával közelebbi kapcsolatba kerüljön. Köztük van Prof.
Eshel Ben Jacob (†), az Izraeli Fizikai Társaság egykori elnöke, aki a világ egyik legelismertebb fizikusának számít. Továbbá
szoros a kapcsolat Prof. Gerald H. Pollackkal, a Seatlle-ben található University of
Washington (WU) biotechnológiai professzorával is.

balról jobbra elöl :
Johann Grander, Heribert Grander,
hátul: Johanna Grander, Julia Krimbacher,
Heidi Grander, Stephanie Filzer

A GRANDER®
egyedülálló vízminősége
a jó közérzet titka.
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www.grander.com
www.grander.hu

Az Ön GRANDER® - tanácsadója:

GRANDER Wasserbelebung Gesellschaft m.b.H.
Bergwerksweg 10, 6373 Jochberg, Austria
www.grander.com
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