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Az osztrák U.V.O. Österreich cég azzal a tudattal kezdte meg 1991. feb-
ruár 1-jén  a GRANDER vízélénkítő termékek értékesítését, hogy az em-
bereknek egy egészen különleges “víz” élvezetét kínálja.

Az eltelt 20 év alatt többszázezer felhasználó elismerte a GRANDER 
vízélénkítés egyedülállóságát, és örömmel igazolja, hogy a hatás évti-
zedek után is fennáll.

GR
ANDER ÉRTÉKESÍTÉS

ÉVE
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

JOHANN GRANDER
Johann Grander a 70-es években kezdett el intenzíven foglalkozni a természetes mágnesességgel és a vízzel. Mun-
káját a természet mélyreható megfigyeléseire, valamint ösztöneire alapozva folytatta. Sok éven át tartó kísérletek 
és kutatások segítették a felismeréshez, mely szerint a víz képes információk átadására. A vízről vízre történő infor-
máció átadás egy ritka és egyedülálló fizikai képesség, és ebben a formában Johann Grander alkalmazta először.
Napjainkra a víz, mint elem Johann Grander nevével elválaszthatatlanul összeforrott. Találmánya, a vízélénkítés 
manapság már az egész világon ismert.

A vízélénkítés jelentősége és célja
Johann Grander szerint: “A vízélénkítés visszaadja a napjainkban már különböző káros hatásokkal terhelt víznek a 
megújulás lehetőségét, és a víz az elveszített természetes képességeit ismét birtokolni tudja. Ilyen tulajdonság pl. az 
öntisztító- és ellenállóerő. Mindezeken túl segít környezetünk egyensúlyának fenntartásában.”
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

A VÍZ
A TITOKZATOS ELEM
A víz egy mondja Johann Grander, és ez alatt éppen 
azt a dimenziót érti, melyben a vizet a jobb megis-
merés érdekében vizsgálni kell. Amennyiben a vizet 
a már jól ismert aktuális értelmében szemléljük, 
például egy pohárban lévő tenger- vagy tó vizeként, 
megfagyott jégblokk formájában vagy felhőként, 
a legjobb esetben is csak egy parányi darabkáját 
tudjuk megismerni. Sokkal inkább a teljes kozmikus 
funkcióját kell felfedeznünk. Hogyan is keletkezett? 
Milyen szerepet játszik az élet keletkezésében és 
fenntartásában? Minél intenzívebben foglalkozunk 
vele, a víz annál rejtélyesebb és titokzatosabb. A H
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kémiai képlet már messze nem elegendő, hogy a 
víz létezését és hatásait akár csak megközelítőleg is 
megmagyarázzuk. 
Csodálkozással  és tisztelettel állunk az új felismeré-
sek előtt, melyek azt sejtetik velünk, hogy a víz meg-
ismerésének ugyancsak az elején tartunk. Milyen tit-
kokat tartogat még számunkra? Milyen lehetősége-
ket rejt magában és milyen hasznai lehetnek?

Johann Grander hosszú éveken át dolgozott azért, 
hogy ezekhez a titkokhoz közelebb kerüljön. Maga 
a víz éppen az elmúlt időkben vált különösen aktu-
ális témává. 

A VÍZ SAJÁT SZABÁLYOKKAL  
RENDELKEZIK

Egy vízcseppben zajló folyamatok olyannyira ösz-
szetettek, hogy az átlagember képzeletét messze 
felülmúlják. Már a külső, minden szemlélő számára 
felismerhető tulajdonságai is teljesen mások, mint 
a hasonló elemeké, ezért a tudomány “abnormális” 
kifejezéssel illeti. Martin Chaplin, egy angol tudós 60 
“abnormális” tulajdonságát dokumentálta.

Viktor Gutmann, a kémiai tudmányok hatszoros dok-
tora és a kémiai nobeldíj kétszeres jelöltje arra a kér-
désre, hogy a víz valaha teljesen kiismerhető lesz-e, 
így válaszolt: “a tudomány mai álláspontja szerint  a 
víz abnormális, mivel a legnagyobb sűrűségét plusz 
4 fokon éri el, és nem pedig ahogy azt a tudomány 
elvárná: nulla fokon. Nem a víz az abnormális, hanem 
a rendelkezésünkre álló képletek nem elegendőek 
ahhoz, hogy a vizet, mint jelenséget leírják”.
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“Minden élőlény rendelkezik saját ellenállóképességgel, mely-
nek segítségével egészséges és erős marad mindaddig, amíg 
egészséges vizet, egészséges levegőt és egészséges ételeket 
kap”. (Johann Grander)
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

A VÍZIVÁS
A TUDATOS VÍZIVÁS
JAVÍTJA A KÖZÉRZETET

A kiegyensúlyozott vízháztartás a biológiailag ér-
tékes minőségű vízzel együtt alapvető feltételei az 
egész szervezet működésének.

Figyelje és vegye komolyan teste jelzéseit! Ha már 
érzi a szomjúságot, legfőbb ideje, hogy kielégít-
se életfontosságú szükségletét. A jobb közérzet és 
nagyobb teljesítőképesség eléréséért ne várja meg, 
amíg szomjat érez, igyon rendszeresen. Ha nem 
érez szomjúságot, ez folyadékhiányhoz vezethet és 
a szervezet beáll arra, hogy kevesebb folyadékkal 
kell gazdálkodnia. Vagyis minél kevesebbet iszunk, 
annál kevésbé érzünk szomjúságot. 

A VÍZBEN NINCS KALÓRIA, DE A SZERVEZETÜNKBŐL KALÓ-
RIÁT VON EL 

Ellenőrizze szokásait és vezesse a GRANDER féle kiskönyvet. A 
mellékelt táblázattal segítséget nyújtunk az egyéni és tudatos 
vízivás kialakításához. (Lásd 34. oldal)
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“A VÍZ EGY 
KOZMIKUS DOLOG” (Johann Grander)

Johann Grander a megfigyelései alapján arra következtetett, hogy a víz egy 
élő rendszer, mely a természettel és a környzetével folyamatos  kapcsolat-
ban van. Az u.n. GRANDER -hatás aktívan erősíti ezt a folyamatot (infor-
mációcserét). Ebben a folyamatban rejlik a válasz a kérdésre: miért haté-
kony a vízélénkítő hatás a GRANDER készülékekben hosszabb idő eltelté-
vel is, miért nincsen szükség külső energiára a működésükhöz, továbbá ho-
gyan lehetnek karbantartásmentesek. A GRANDER vízélénkítés saját ener-
giával működik.

Rendkívülinek számít, hogy az élénkített víz a technológiai folyamat során 
ugyanazokat a tulajdonságokat és képességeket szerzi vissza, melyekkel 
a természetes környezetben rendelkezett. Ismét képes regenerálódni, 
megnövekedett öntisztulási képessége és a fokozott ellenállóképessége 
révén tovább eltartható. A több mint 20 éves, több területen megszerzett 
tapasztalat szerint hatásai direkt vagy indirekt módon érezhetőek, és látha-
tóan dokumentálhatók is.
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

A VÍZ NEM 
CSUPÁN VÍZ
ÉLETMINŐSÉGÜNK NEMCSAK A VÍZ MENNYISÉGÉTŐL, 
HANEM ANNAK MINŐSÉGÉTŐL IS FÜGG

A VÍZ VÁLTOZTATHATÓ BELSŐ
STRUKTÚRÁVAL RENDELKEZIK

A víz komplex belső struktúrája meghatározza annak tulajdonságait, és  a víz minőségé-
nek döntő fontosságú tényezője. Két, kémiailag azonos víznek lehetnek eltérő fizikai és 
biológiai tulajdonságai. Ez azt jelenti, hogy az egyik víz másképpen viselkedik  a szerve-
zetben, mint a másik, bár mindkettő pontosan ugyanazokat az anyagokat tartalmazza. Az 
ivóvizek hivatalos minősítése során a víz struktúrájának még mindig kevés jelentőséget 
tulajdonítanak. Ennek oka lehet az is, hogy még nincsen módszer ennek mérésére.

A GRANDER-HATÁS
A VÍZ TERMÉSZETES IMMUNRENDSZERÉNEK FELÉPÍTÉSE

A víznek is van immunrendszere. A Johann Grander féle eljárás lényege, hogy a víz struk-
túrájának javításával erősítjük a víz öntisztulási- és ellenállóképességét, ezáltal nyerhetünk 
egy természetes és stabil immunrendszerrel rendelkező vizet.

1   információs vízzel töltött kamra
2   csapvíz
3   élénkített csapvíz

MŰKÖDÉSI ELV

A GRANDER vízélénkítési folyamat kiindulási anyaga a víz. A GRANDER vízélénkítő ké-
szülékekben  az “információs víznek “ nevezett médium egy olyan anyag, melynek belső 
strukturális rendje a Johann Grander tudása, és az általa kifejlesztett speciális eljárásnak 
köszönhetően rendkívüli. Ez a víz képes arra, hogy a struktúrális rendjét - közvetlen érint-
kezés nélkül - a rendszerben lévő víznek átadja. 
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A GRANDER vízélénkítő készülékek használata sokrétű: csalá-
di háztartásoktól kezdve egészen az ipari területekig terjed. 

Közvetlenül a vízvezetékrendszerbe  kerülnek beépítésre. Al-
ternatív változatai alkalmasak az egyedi csatlakoztatásra, la-

kásokba és mobil használatra.

ÁLLANDÓ MŰKÖDÉS

A GRANDER vízélénkítő készülékek hatása rendszertelen 
használat, hosszabb ideig tartó üzemszünet, szétágazó cső-
rendszerek vagy cirkulációk esetén is fennáll, sokéves hasz-

nálat után is megmarad. Mindezt a már több mint húszéves 
tapasztalattal rendelkező felhasználók igazolják. 

A készülékek jó minőségű nemesacélból készülnek, és garan-
táltan hosszú élettartamúak.

GARANCIA/SZAVATOSSÁG

3 hónapos, teljes áron történő visszavásárlási garancia
5 év jótállás
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

HÁZTARTÁSOK VÍZHÁLÓZATA
GRANDER
VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK
természetes energiával, 
áram nélkül működnek,
és karbantartásmentesek
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“EREDETI PALACKOZOTT GRANDER IVÓVÍZ”
A természetből kinyert víz már eredetileg is értékes, és a GRANDER vízélénkítő kezeléssel
válik jótékony hatású ivóvízzé.
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

HELYES
TERMÉKVÁLASZTÁS

Képzett tanácsadóink segítenek az opti-
mális készülék kiválasztásában, és infor-
mációt nyújtanak a beépítésből szárma-
zó hasznokról és előnyökről.

A víz minden háztartásban jelen van. A 
GRANDER vízélénkítő készülékek javít-
ják a víz minőségét az alábbi területe-
ken:

IVÓVÍZ

TESTÁPOLÁS

TÁPLÁLKOZÁS

HÁZTARTÁS ÉS ÖKOLÓGIA

FÜRDŐMEDENCE

KERT ÉS KERTI TÓ
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

AZ ÉLÉNKÍTETT IVÓVÍZ
BIOLÓGIAI ÉRTÉKEK

A GRANDER vízélénkítést leggyakrabban az 
ivóvizek kezelésére használják. Aki fontos-
nak tartja az ivóvíz minőségét, az élvezettel 
fogyasztja az élénkített vizet. A GRANDER 
vízélénkítéssel  a víz természetes módon 
nyeri vissza az eredeti biológiai tulajdonsá-
gait.

A VÍZ ÉLVEZETE

Az élénkített vizet fogyasztók saját tapasz-
talataik alapján a víz jótékony hatásáról, 
jobb ízéről és könnyebb ihatóságáról szá-
molnak be. Az élénkített víz különlegessé-
ge, hogy tovább eltartható. Feltűnő az is, 
hogy az állatok is megérzik  a különbséget 
és az élénkített vizet sokkal szivesebben fo-
gyasztják. 
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

ÚJ ÉLMÉNYEK A FÜRDŐSZOBÁBAN

Az élénkített vízben történő fürdés és zuhanyozás különösen kellemes érzés. Testünk képes intenzívebben 
befogadni, kíméletes a hajhoz és nyugtatólag hat az érzékeny bőrre. Főként a hölgyek értékelik, mivel a 

A VÍZ EGYBEN SZÉPÍTŐSZER IS

Már egy negyed liter víz elfogyasztása is
megváltoztatja a bőr vitalitását, és kimondottan
frissebb külsőt eredményez.

ÉLÉNKÍTETT VÍZ- 
JÓ KÖZÉRZET
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

FINOMABB ÉS 
FRISSEBB ÍZEK
Az élénkített vízzel készített ételek sokkal zamato-
sabbak. A gyümölcsöket és a zöldségeket élénkí-
tett vízben megmosva tovább frissek maradnak, és 
hosszabb ideig megőrzik természetes aromájukat. 
A GRANDER- vízzel  sütött kenyér és pékáru jobban 
emészthető és tovább eltartható.
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

ELŐNYÖS A HÁZTARTÁSBAN-
HASZNOS A
KÖRNYEZETÜNKNEK
TAKARÉKOS ÉS KÍMÉLŐ

Az élénkített víz nagyobb oldóerővel rendelkezik, kevesebb tisztí-
tószerre van szükség, és enyhébb hatóanyagú termékek használha-
tók. Ezáltal kíméletes a bőrhöz és a környezethez.

A jobb tisztítóhatás miatt a mosogatógépeknél lehetőség van a ta-
karékos vagy öko-progamok használatára. Ezzel energiát és vizet 
spórolunk.
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ÉREZHETŐEN JOBB
TULAJDONSÁGOK

A GRANDER vízélénkítéssel célunk a medencék vizének kezelésére felhasznált kémai anyagok mennyisé-
gének minimalizálása, a víz minőségének javítása és stabilizálása. Egyidejűleg kevesebb tisztítószerre, a 
takarításhoz kevesebb időre van szükség, a víz terhelése sokkal kisebb. 
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

ÉREZHETŐEN LÁGYABB VÍZ
KELLEMES FÜRDŐZÉS

Vízélénkítő készülékkel üzemelő me-
dencék vize különösen lágy és selymes. 
Kevesebb klór használatára van szükség, 
így csökken a szem- és bőirritáció. Az 
élénkített vízben való fürdőzés ellazít és 
felfrissít.

A különleges minőségű vizet napjaink-
ban több száz nyilvános fürdőben, szál-
lodában, továbbá magánszemélyek me-
dencéiben használják. Kevesebb adalék-
anyag felhasználására van szükség, így az 
üzemeltetés is gazdaságosabb. A víz ter-
helése csökken, ezáltal is védjük környe-
zetünket és természetes vizeinket. 
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

A NÖVÉNYEK MEGHÁLÁLJÁK
A GRANDERVIZET
A kerttulajdonosok különösen örülnek a GRANDER vízélénkítésnek, mivel növénye-
ik az élénkített vízzel történő locsolást szemmel láthatóan meghálálják. A növények 
életerősek, a virágok feltűnően dúsak, a zöldségek és gyümölcsök minősége jobb és 
terméshozamuk is megnövekszik. A környezeti hatásokkal szemben sokkal ellenállób-
bak.

BIOLÓGIAI
EGYENSÚLY A KERTI TAVAKBAN
A GRANDER vízélénkítés erősíti  a kerti tavak öntisztulási tulaj-
donságát, és nagymértékben hozzájárul a biológiai egyensúly 
megőrzéséhez. Az élénkített vízzel feltöltött tavak sokkal ellenál-
lóbbak és terhelés esetén a regenerálódásuk is  sokkal gyorsabb. 
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A fűtőkörök vizének élénkítésére szolgáló készülékek kíná-
lata teljes körű: családi háztartásoktól kezdve egészen az 

ipari felhasználásig terjed. Rendszerint a központi  fűtőkör 
visszatérő vezetékébe kerül beépítésre.

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS

A GRANDER készülékek hatása szétágazó csőrendszerek 
esetén, hosszabb ideig tartó üzemszünet és sokéves hasz-

nálat után is fennáll illetve megmarad. Mindezt a már több 
mint húszéves tapasztalattal rendelkező

felhasználók is igazolják. 
Felépítésüket tekintve masszívak, jó minőségű nemesacél-

ból készülnek, és garantáltan hosszú élettartamúak.

GARANCIA/SZAVATOSSÁG

3 hónapos, teljes áron történő visszavásárlási garancia
5 év jótállás
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

FŰTŐVÍZ- FŰTŐKÖR
A GRANDER készülékek számos hasznos perspektivát jelentenek 
a háztartásokban, és az energiatechnikában is. A fűtőkörben 
lévő tiszta víz védi a rendszert, és hozzájárul annak takarékosabb 
üzemeltetéséhez. 

GRANDER
FŰTŐVÍZ ÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK
természetes energiával, 
áram nélkül működnek,
és karbantartásmentesek
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TERMÉSZETESEN MELEG
KÖRNYEZET- JOBB KÖZÉRZET
A visszanyert vitalitású fűtővíz a lakótérben is kellemesebb közérzetet nyújt. 
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TISZTA VÍZ
A FŰTŐKÖRBEN

A fűtőkörben lévő nem természetes kö-
rülmények a keringetett víz számára is  
megterhelők, ezért idővel a rendszerben lévő 
víz eliszaposodhat és a csövek falán lerakó-
dások képződnek, ami elégtelen keringéshez, 
esetleg duguláshoz vezethet. A berendezés 
nehezebben vezérelhető, a fűtés hatékonysága 
romlik, az energiaigény növekszik. 

SEHOL NEM OLYAN LÁTVÁ-
NYOS A GRANDER-HATÁS, 
MINT A FŰTÉSI RENDSZE-
REKNÉL
A fűtökörök vizének élénkítésével a szennye-
zett és kellemetlen fűtővíz ismét tiszta és szag-
talan lesz. A biofilm- és iszapképződés megfé-
kezhető, a korrózióképződés csökken. A fűtés-
kör csövei,  a radiátorok, a padló- és falfűtés 
csövei szabadok és átjárhatóak maradnak.

AZ ELSŐ PERCTŐL MEGÉRI
Ökonómiai szempontból az élénkített víz-
zel feltöltött fűtésrendszer sokkal üzembizto-
sabb, a hőleadás a hatásfok optimalizálása mi-
att jobb. Hosszú távon a karbantartási és üzemi 
költségekben megtakarítás tapasztalható. 

A GRANDER fűtővíz élénkítő rendszert hasz-
nálók tapasztalatai szerint a fűtött helyiség 
hőmérséklete a jobb hőérzet miatt csökkent-
hető, ez ismételten energia- és költségmeg-
takarítást jelent. (1 °C csökkentése kb. 6 % 
energiamegtakarítást jelent). 

GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

A TEREMTÉS
TÖKÉLETESSÉGE 
Ha az ember a természetben egy eddig nem ismert felfedezésre jut, hajlamos arra, 
hogy csodáról vagy valami misztikus dologról beszéljen.  

A vízélénkítés felfedezése se nem titok, se nem 
misztérium, csupán a természet törvényeihez 
való visszatérés. Sokunk számára az idők során 
a természet valódi ismerete, egyúttal a terem-
tés tisztelete veszendőbe ment. Így a termé-
szetben zajló folyamatokat gyakran meggon-
dolatlanul csodának tartják. 

JOHANN GRANDER 

“Aki a természetet intenzíven figyeli, rájön, 
hogy az milyen tökéletes, és felteszi a kérdést: 
ki teremtette ezt a tökéletességet? Éppen ezért 
szeretném, ha az emberek maguktól elkez-
denének a természetben zajló folyamatokról 
gondolkodni, és ezáltal megtanulnák a terem-
tést tisztelni. A természet tisztelete mindenek 
előtt belülről fakad. 

Felfedezésemet a természet ajándékaként 
tisztelem, és elkötelezve érzem magam, hogy 
mindezt az embereknek továbbadjam. Min-
denkinek jogában áll eldönteni, hogy képes e 
ennek befogadására. “
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GRANDER VÍZÉLÉNKÍTŐ KÉSZÜLÉKEK

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK, ÉS A 
GRANDER VÍZÉLÉNKÍTÉS ELŐNYEI

AZ IVÓ- ÉS HASZNÁLATI VÍZ ÉLÉNKÍTÉSE

 finomabb víz - a vízivás élvezetesebb
 fokozott szomjúságérzés
 a víz eltarthatósága megnövekszik
 az élénkített víz fogyasztása jobb közérzetet  eredményez
 kíméletes a bőrhöz és a hajhoz
 gazdagabb és pompásabb növényzet
 az ételek frissebbek, zamatosabbak és tovább eltarthatóak
 környezetkímélő, mert kevesebb mosó- és tisztítószerre van szükség
 az élénkített víz a természetbe visszakerülve jótékony
 az állatok ösztönösen szívesen fogyasztanak élénkített vizet

A FŰTŐVÍZ ÉLÉNKÍTÉSE

 a fűtővíz tisztítása
 csökken az iszaposodási hajlam
 kisebb a csírásodási hajlam
 a fűtőtestek és a padlófűtés csövei átjárhatóak
 csökken a korrózió
 növekszik a hőleadás
 óvja a berendezést
 természetes klíma - sokkal kellemesebb közérzet

MEDENCÉK ÉS WELLNESS - BERENDEZÉSEK VIZÉNEK ÉLÉNKÍTÉSE

 az érezhetően lágyabb vízben sokkal kellemesebb a fürdőzés
 enyhébb klórszag
 csökken a szem- és bőrirritáció
 kevesebb kémiai anyag használatára van szükség
 jobb pelyhesedési tulajdonságok - kevesebb kötött klór
 kisebb mennyiségű tisztítószer - a takarítás könnyebb

KERTI TAVAK ÉS ÉLŐHELYEK VIZEINEK ÉLÉNKÍTÉSE

 a természetes öntisztulóerő és a mikrobiológiai egyensúly támogatásával
 jelentősen javítható a kerti tavak mikrobiológiai minősége

HŰTŐVÍZKÖRÖK ÉS IPARI FOLYAMATOK SORÁN HASZNÁLT VIZEK

 az ipari folyamatok során használt vizek minősége javítható és stabilizálható
 a kémiai anyagok használata csökkenthető és optimalizálható
 hosszabb élettartam és nagyobb üzembiztonság
 kisebb szagképződés
 alacsonyabb üzemi költségek
 hosszú távon óvjuk természetes tartalékainkat.

A termékkatalógusban található, a GRANDER vízélénkítés hatásairól és hasznáról 
szóló adatok saját tapasztalatokon, és a felhasználók által az elmúlt 20 évben, a 
legkülönbözőbb területeken való alkalmazás során megszerzett személyes 
tapasztalatain és felismerésein alapulnak.
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INFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM

PROSPEKTUSOK

GRANDER TERMÉKISMERTETŐ
GRANDER KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
GRANDER FŰTÉS PROSPEKTUS

FOLYÓIRATOK

GRANDER folyóirat IV: Beszélgetés Johann Granderről, GRANDER-
vízélénkítés teszt, GRANDER a szupermarketben, és más témák

GRANDER USZODA: Kellemes fürdőzés. Élénkített víz használata a családi 
medencéktől a nagy uszodákig.

GRANDER SÜTŐIPAR: Európaszerte több mint 500 sütödében használják a 
GRANDER vízélénkítő készülékeket.

GRANDER AZ IPARBAN: “Tiszta víz az iparban”. Neves, világszerte ismert 
ipari cégek is használják a GRANDER vízélénkítő készülékeket és beszámol-
nak tapasztalataikról (DVD-n is).

KÖNYVEK

GRANDER ÖNÉLETRAJZ:  A könyv összefoglalja Johann Grander nem min-
dennapi életútját az általános iskolától egészen a nemzetközi elismerést 
hozó vízélénkítés felfedezéséig.

A VÍZ TITKÁNAK NYOMÁBAN: Van akinek a víz csak a H2O képlet, má-
soknak megmagyarázhatatlan jelenség. Igazi könyvsiker, melyet 9 nyelvre 
fordítottak le és több mint 300.000 példányt adtak el belőle.

GRANDER DVD-K 

GRANDER TAPASZTALATOK: Az aktuális és klasszikus alkalmazási lehető-
ségek összefoglalása. Német, angol, francia, olasz és spanyol nyelven.

CSEPPBEN A TUDÁS: A víz dacos, nem hagyja magát egységes fizikai 
meghatározásokkal definiálni. Éghető anyag-e, képez-e hidat, vajon 
van emlékezete? Nemzetközi tudósok is kutatták a vizet, az ismeretlen 
jelenséget. Dokumentumfilm neves tudósok részvételével: dipl. ing. Elmar 
C. Fuchs, Műszaki Egyetem Graz, Prof. dr. Bernd Kröplin, Egyetem Stuttgart,  
ISD prof.  Eshel Ben Jacob, Egytem Tel Aviv. Német, angol.

TISZTA VIZ AZ IPARBAN:A DVD a folyóiratnál több és részletesebb 
információt tartalmaz az ipari alkalmazásokról. Felhasználók műszaki 
munkatársai számolnak be saját üzemükben a vízélénkítéssel kapcsolatos 
tapasztalataikról. Német, angol.

GRANDER VÍZIVÓK KÖNYVE

Tesztelje saját vízivási szokásait: A GRANDER kiskönyvvel segítséget kí-
vánunk nyújtani az ivási szokásainak ellenőrzésére és javítására. Kérje in-
gyenes könyvecskénket a hivatalos GRANDER képviseletnél. 
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Az U.V.O  1991 óta foglalko-
zik a GRANDER vízélénkítő 
berendezések és készülékek 
értékesítésével, elsősorban 

Európában.

Az értékesítés központja 
Ausztriában van. A Németor-
szágban, Svájcban és Olasz-
országban található országos 
központok szintén az U.V.O. 

csoporthoz tartoznak. 

A mintegy húszéves piaci je-
lenlét és tapasztalatok alap-
ján többszázezer felhasználó, 
legyen az magánszemély, 
ipari felhasználó vagy keres-
kedelmi tevékenységet vég-
ző - használják és élvezik a 
GRANDER  vízélénkítés min-

den előnyét és hasznát.  

www.grander.hu

É l é n k í t e t t  v í z
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