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VÍZÉLÉNKÍTÉS

Johann Grander
Ahogyan az egész elkezdődött

A

’70-es évek végén Johann Grander intenzíven elkezdett a természetes mágnesességgel és a vízzel foglalkozni. Kísérleteinek alapos természeti megfigyelés és
egy megérzés volt az alapja.
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A kérdés, amely rendkívül foglalkoztatta, egy olyan természetes, az emberi szervezet számára veszélytelen energia
hasznosításának lehetősége volt, amellyel hagyományos
elektromos berendezéseket is meg lehetne hajtani. Ennek
alapján Johann Grander tíz év során különböző „természetes-mágnes-generátorokat” fejlesztett ki, melyek olyan magas frekvenciájú energiát termeltek, hogy közvetlen érintésük
teljesen veszélytelen volt. Johann Grander emlékei szerint
az elektrotechnika lenyűgözött tudósai, akik részt vettek a
kísérletekben, úgy vélték, hogy a bemutatott hatást csakis
legalább 80-100.000 Herz-es frankvenciatartománytól lehet
elérni.
Fejlesztési tevékenysége során újra és újra kísérletekkel igazolta, hogy az energiaátalakítás még víz alatt is működik, és
ennek során a víz különleges tulajdonságokat vett fel.
Kísérleteiben meglepő volt, hogy a víznek átadott tulajdonságok ill. információk – közvetlen érintkezés nélkül – más
vizekre is átruházhatóak voltak. Ezt a felismerést alkalmazzuk
ma egyedülálló módon a GRANDER vízélénkítésben.
Johann Grander maga ezt a jelenséget természetes mechanizmusnak nevezi, melynek felfedezése neki adatott meg. Ezt a
természetes folyamatot „vízélénkítésnek” nevezte el, mivel
a mikroszkóp alatt látható kicsiny élőlények megváltozott
viselkedését tapasztalta az élénkített vízben.
A GRANDER vízélénkítést nagyjából 20 éve alkalmazzák a
gyakorlatban. A vízélénkítés alapgondolata már régen túlnőtt
szülőföldje határain. Johann Grander felfedezése és munkássága világszerte egyre több elismerést vív ki. A legkülönfélébb
országok és kultúrcsoportok lakosai úgy tekintenek Johann
Grander elméleteire ill. az élénkített víz jelenségére, mint
valami „rendkívüli dologra”. A legnagyobb dícséret a kínai
állami vasutaktól érkezett, ahol felfedezését „az évszázad
egyik legnagyobb találmányának” nevezték.
Rengeteg kísérlet és kutatás lezajlott. Ezekből sok új felismerés született, sok eddigi tapasztalat nyert megerősítést. Johann
Grander számára a természet és a teremtés a legnagyobb
tanítómester.

Johann Grander legfontosabb
célja, hogy azzá tegye az
ivóvizet, ami valaha volt:
Minden élet ősforrásává.

Johann Grander munkásságát hivatalosan
is elismerték:
Az orosz természettudományi akadémia
ezüst becsületérdemrendje
Ausztria tudományos és művészeti
becsületkeresztje a Művelődési, Tudományos
és Kulturális minisztériumtól



A vízivásról

A Grander-hatás

Hagyományos tudományos elemző mérésekkel az energia- és információátadás ezen formája még nem mérhető.
Az empirikus gyakorlat ezzel szemben megmutatta, hogy
a technológia közel 20 éves alkalmazása során a legkülönfélébb területeken sikerült érzékelhető, közvetlen vagy
közvetett hatást elérni, melyek láthatóak és dokumentálhatóak is voltak.
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A kék palackos ivóvíz sok ember számára értékes napi kísérővé vált. Kitűnik különleges tisztaságával és magas
élénkítettségével. Ezáltal különösen
élénkítően hat.
(Bővebben a 15. oldalon)

Ebben az állandó kölcsönhatásban rejlik a válasz arra
kérdésre is, hogy az élénkítő hatás sokéves használat

ktúrájú víz
tru

JOHANN GRANDER: „Minden élőlénynek megvan a saját ellenálló
képessége, amely egészségesen és jó erőben tartja, amíg egészséges
vizet, egészséges levegőt és egészséges tápanyagot kap. Ezért olyan
fontos az egészséges, élő víz a kellemes közérzetünk szempontjából.”

Johann Grander energia- és infomációátadásról beszél,
mely víz és víz között zajlik le. Megfigyeléseiből következik, hogy a víz egy élő rendszer, amely a természettel és
környezetével állandó kölcsönhatásban áll. Az ún. Grander-hatás aktívan erősíti ezt az állandó kölcsönhatást.
Johann Grander szerint: „a víz egy kozmikus dolog”.

A rendkívüli tapasztalat az, hogy az eljárással élénkített
víz olyan tulajdonságokat és képességeket vesz fel, amelyekkel a természetben rendelkeznie kell.
Képes regenerálódni, ki tud fejleszteni egy nagyobb öntisztuló- és ellenálló képességet, mely által tovább eltarthatóvá válik.
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A GRANDER vízélénkítés segít a víznek azzá válni, ami korábban
mindig is volt – az élet elixírjévé.

Ez az úgynevezett információátadás fizikailag egyedülálló
jelenség, melyet Johann Grander elsőként hasznosított
ilyen formában.

után miért nem fogy el a GRANDER vízélénkítő készülékekben, valamint hogy miért nem igényelnek ezek az
élénkítők külső energiát és karbantartást. A GRANDER
vízélénkítés természeti energiákkal működik.
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A víz azonban nem csak létszükséglet, ápoló- és kényeztető szer is
egyben. Már negyed liternyi víz is megváltoztatja a bőr vitalitását. A
vízfelvételt követő pár percben nem csak a szomjúságérzet csökken,
hanem a sejtek is több oxigént vesznek fel ami egyértelműen frissebb
kinézetet eredményez. A víz nem tartalmaz kalóriákat, viszont
elégeti azokat ivás közben. Nem csak a testi, hanem a lelki közérzet
szempontjából is esszenciális a hűs nedű.

A Grander-féle élénkítési folyamat magja a víz. A GRANDER vízélénkítőkben lévő „információs víznek” nevezett
hatóközeg egy belsejében rendezett szerkezetű víz, melyet Johann Grander Know How-ja alapján sajátos eljárással állítottak elő, és amely képes ezt a rendezettséget
átruházni más, élénkítetlen vizekre anélkül, hogy az közvetlen kapcsolatba kerülne ezzel az információs vízzel.
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A teljes szervezet megfelelő működésének fontos feltétele a
kiegyensúlyozott vízháztartás. Noha a legtöbb ember tisztában van
vele, milyen fontos a rendszeres és elegendő mennyiségű vízfelvétel
a test számára, sokan mégis hibás vízivási szokásokhoz ragaszkodnak.
Az elégtelen vízfelvétel érzékenyen megzavarhatja a vízháztartást és a
különböző szervi működések zavarához vezethet.
Éppen ezért javallott – a testtömeg függvényében – kb. két liternyi,
vagy kicsivel több vizet elfogyasztani elosztva a nap során. Bizonyos
körülmények között, mint pl. a sport, megnövekedett testi igénybevétel,
forró klíma, kávéfogyasztás, stb. mellett a vízigény lényegesen magasabb
is lehet!

A vízélénkítés működési elve

acsony ren
Al

A víz az egyik legfontosabb elem a szervezet számára. Sokféle szerepet
tölt be. Egyrészt biztosítja azt, hogy az ásványi anyagok és nyomelemek
az emberi test minden egyes sejtjéhez eljussanak, másrészt tisztít
– belülről. A méreganyagok elszállítására ugyanis szervezetünknek
vízre van szüksége – a legjobb biológiai oldószerre. Elősegíti a szervek
vérellátását, meghajtja a tápanyagcserét és erősíti a szervezet saját
védelmi rendszerét.

a san re n d e



GRANDER vízélénkítés
Alkalmazási területek																

Elégedett felhasználók példái

A GRANDER vízélénkítés alkalmazásával a különböző alkalmazási területeken a következő
változásokat és hatásokat figyelték meg:
Ivó- és használati víz élénkítése
a víz hosszabban eltartható
megnövekvő vízivási igény a víz finomabb íze által
az élénkített víz fogyasztásával jobb közérzet érhető el
fürdésnél és zuhanyzásnál kellemesebb érzet a bőrön és a hajon
növények jobb növekedése és feltűnően dús virágzás
élelmiszerek frissebbek, ízletesebbek, tovább eltarthatóak
mosó- és tisztítószer-megtakarítás – ezáltal környezetkímélő
a víz élénkítetten kerül vissza a természetbe és ott jótékonyan hat környezetében
az állatok vonzódnak az élénkített vízhez, és többet isznak

Fűtővizek és fűtőberendezések élénkítése
a fűtővíz tisztulása
az iszaposodási hajlam csökkenése
alacsonyabb csírásodási hajlam
dugulásmentes fűtőtestek és padlófűtési csövek
rozsdásodási hajlam csökkenése
javuló hőátadás
a berendezések nagyobb védelme a műszaki problémákkal szemben
jobb közérzet a természetes szobaklíma által

Manner AG

A „Manner-szelet” ismert gyártója:
„1992. július 21.-én építettük be az első GRANDER-készüléket az akkori „Napoli”-üzembe, majd
14 nap után mindennemű vegyszeradagolást megszüntettünk. A fellépő vegyszer-megtakarítás által a
berendezés háromnegyed év alatt megtérült.”

kellemesebb fürdőélmény az érezhetően lágyabb vízben
egyértelműen csökkentett klórszag és klórérzet
kevesebb szem- és bőrirritáció
jobb pelyhesítési tulajdonságok – ezáltal kevesebb kötött klór
tisztítószerek és takarítási igény redukálása

Tapolcai wellness-élmény az élénkített fürdővízben
Számos pozitív visszajelzés érkezett a fürdővendégektől. A tiszta, klórszagtól mentes levegő és a vegyszermegtakarítások 2006 óta igazolják a műszaki
igazgató, Csekő László Úr GRANDER-vízélénkítés
beépítése mellett szóló döntését.

Helmut Ondricek mérnök – a Manner AG technikusa

A Weisses Rössl Hotel a Wolfangsee-nél
Wellness-létesítmények és uszodák élénkítése

A Hunguest Hotel Pelion**** uszodája

Romantikus hotel magas ismertségi fokkal
„A fűtéscsövek vize áttetsző lett és javult a bakteriológiai egyensúlya – az eredmények újra és újra
lenyűgöznek bennünket.”
Helmut Peter, szeniorfőnök

Granderrel zöldell és virágzik

Privát felhasználó Ardning-ből (Stájerország):
„Növényeimet és virágaimat élénkített vízzel öntözöm, és biotópunkba is ez a víz folyik be.” – vázolja
Rita Oberhuber. A halak egészségesek és a víz tiszta
marad.
Rita Obernhuber

Tavak és biotópok élénkítése
a tóvíz mikrobiológiai minőségének javulása a természetes öntisztuló képesség
támogatásával, valamint a mikrobiológiai egyensúly fokozatos helyreállítása

Hűtőkörök és üzemi vizek élénkítése
az üzemi ill. hűtővíz öntisztuló képességének növelése
a mikrobiológiai viszonyok javítása és stabilizálása
a vegyszerfogyasztás redukálása ill. optimalizálása
a korróziós hatás csökkentése
meghosszabbodó állóidő és növekvő üzemi biztonság
szagok emissziójának csökkenése
csökkenő üzemeltetési költségek
erőforrások megvédése és környezetvédelem



A spanyol udvari lovaglóiskola

A bécsi lipicaiak:
„Megállapítottuk, hogy lovaink a GRANDER-vízélénkítés beépítése után negyedével több vizet vesznek magukhoz, és hogy a kólikára, bélgörcsre való
hajlamuk egyértelműen csökkent.”
Klaus Krzisch, főlovász

Sütés Granderrel

Sok pék esküszik a GRANDER vízélénkítésre:
A tészta több vizet vesz fel, a kenyér íze finomabb
és még ráadásul szebb is, állítják a pékmesterek.
„Ezen felül még a sütőkemence csővezetékei is
lerakódásmentesek.”
Franz Danecker pékmester, Amstetten-ből

További felhasználói tapasztalatokat a Grander-folyóiratainkban találhatnak.



Grander vízélénkítő készülékek

Grander vízélénkítő készülékek

A központi vízellátásban az ivóvíz hálózaton
Grander vízélénkítő készülékek
Méretek

3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", 2½", 3", 4"

A vízélénkítés

W400
W300

W640 W540

Készülékválasztás

A megfelelő készülékméret kiválasztásának szempontjából a vezetékméret mellett a csúcsfogyasztás,
a víz terheltségi tényezője és a helyi beépítési viszonyok is döntő jelentőségűek.
Eszerint az alkalmazandó készülékméret nem mindig egyezik meg a
vezeték méretével!
Az optimális készülék kiválasztása végső soron helyszíni döntés
eredménye, ezért nagy hangsúlyt
fektetünk a személyes tanácsadásra és helyszíni szemlére, mellyel
szakképzett tanácsadóink állnak
rendelkezésre.



W250

W101

W200

Anyagok

Minden vízélénkítő készülék
V2A nemesacélból készült.
Nyersanyagszámok:
Vízvezető belső alkatrészek:
1.4301
Külső köpeny 1.4016 (3” és 4”
1.4462).
Különleges kivitelben saválló
V4A nemesacélból (1.4571) készült elemekkel is kapható.

természetes energiákkal
áram nélkül
adalékanyag nélkül
szerviz- és
karbantartásmentesen

Hatókör

A hatás rendszertelen használat és
hosszabb szünetek esetén, elágazó
csőrendszerek, cirkulációk alkalmazásakor is állandó marad.

működik

Minősítések

Higiéniai és technológiai meggondolások szempontjából a Grander
élénkítő készülékek ivóvízrendszerben történő alkalmazása az ÁNTSZ
határozata (iktatószám: OTH 51543/2007) alapján engedélyezett.

W751

Hatóidő

A hatással kapcsolatos tapasztalataink több, mint 20 évre nyúlnak
vissza. Ezen időtartam alatt az
élénkítő hatás ügyfeleink teljes elégedettségét biztosította. Az élénkítő
hatást nem lehet elhasználni.

Minden készüléket vörösréz kettős
közcsavarral szállítunk.

Cikksz.

Garancia és jótállás

3 havi teljes vételár-visszafizetési garancia
jótállás: 5 év

A jótállási feltételek érvényesítésének feltétele a készülékek szakszerű, hivatásos szerelő által történő
beépítése.

Beépítés a fővezetékbe

vízáram
információs víztöltet

Méret
Max. víznyomás (bar)
Üzemi hőmérséklet (°C)
Max. nyomásveszteség (mbar)
(maximális vízáram esetén)
Tömeg kb. (kg)
Méret kb. (mm)
Magasság
Szélesség
Hosszúság

W751

W101

W540

W640

W200

W250

W300

W400

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

3/4“

1“

5/4“

6/4“

2“

2 1/2“

3“

4“

20

20

20

20

20

20

20

20

1-95

1-95

1-95

1-95

1-95

1-95

1-95

1-95

200

200

200

200

200

200

200

200

4

7

9,5

12

20

30

46

115

karimával/karima nélkül
210

260

300

340

445

530

95

125

160

160

180

220 360/220 530/340

100

110

120

130

160 200/180 260/260

95

610

910

W300 és W400 peremmel / névleges méret DIN 2633 szerint



Grander vízélénkítő készülékek

Grander vízélénkítő készülékek

A közvetlen vízvételi helyeken

A lakásokban
GRANDER otthoni élénkítő

3/8” vagy 1/2” méretben

a vízvezetékbe történő fix beépítéshez egyetlen vízvételi helyen, egy
vagy több csatlakozással.

Cikksz.

3 havi teljes vételár-visszafizetési garancia
jótállás: 5 év

W500

DN10

DN15

3/8“

1/2“

20

20

1-95

1-95

200

200

0,8

1,5

100

130

45

65

45

65

A meglévő elzárószelep felső része
probléma nélkül lecserélhető az
élénkítő (DIN 3512) szerinti szelepcsatlakozására.
Ez lehetővé teszi a GRANDER-vízélénkítés utólagos beépítését lakások
meglévő vezetékeire.
A szelepcsatlakozó idom tartósan
kötésben marad a csővezetéken.
Az idomba épített zárószelep pótolja a lakás eredeti zárószelepének
funkcióját.

Az utazáshoz

W050 / W075 / W010

GRANDER flexibilis vízélénkítés

Fontos:

137

Szelepcsatlakozó elem

Jótállás: 3 év

120

3 havi teljes vételár-visszafizetési garancia
jótállás: 5 év

180

Garancia és jótállás

… zsebméretben, otthonra és utazáshoz. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető: vízcsapra, zuhanyhoz,
mosógépekhez, mosogatógépekhez, kerti locsolókhoz, lakókocsiban, nyaraláshoz, stb.

Az otthoni élénkítőt annak viszonylag nagy ellenállása miatt csak
olyan alacsony vízfogyasztású vezetékrendszerekbe építsük be, mint
amilyen pl. a lakásoké. Nem alkalmas teljes házak ellátására.

Otthoni élénkítő

Ø75

Bőrtok külön
tartozékként kapható

LEWF

10

gyors beépítés
nem kell menetet vágni
nem kell vezetéket átvágni
az eredeti elzáró funkció megmarad

Ø34

Garancia és jótállás

Méret
Max. víznyomás (bar)
Üzemi hőmérséklet (°C)
Max. nyomásveszteség (mbar)
(maximális vízáram esetén)
Tömeg kb. (kg)
Méret kb. (mm)
Magasság
Szélesség
Hosszúság

W380

Utólagos, zárószelepre történő
beszereléshez

Anyagok:
Nikkelezett réz, külső köpeny
krómacélból

Elérhető vezetékekbe
történő beépítéshez

WFLX

Cikksz.
Max. víznyomás (bar)
Üzemi hőmérséklet (°C)
Tömeg kb. (kg)
Méret kb. (mm)
Magasság
Szélesség
Hosszúság

WFLX
7
1-60
1
120
60
40

W500
W750

Cikksz.
Méret
Max. víznyomás (bar)
Üzemi hőmérséklet (°C)
Max. nyomásveszteség (mbar)
(maximális vízáram esetén)
Tömeg kb. (kg)
Méret kb. (mm)
Magasság
Szélesség
Hosszúság

WO50

WO75

WO10

W500

W750

1/2“

3/4“

1“

1/2“

3/4“

10

10

10

20

20

1-90

1-90

1-90

1-95

1-95

0,42

0,67

0,69

1

1

1

0,2

0,2

3,5

3,5

3,5

1,5

3

130

180

65

85

65

85

ld. fenti vázlatot
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Grander vízélénkítő készülékek

GRANDER keringési vízélénkítők

A kutakban, tartályokban,
uszodákban, tavakban…

A fűtési- és hűtőkörökben
GRANDER keringési élénkítők
Alkalmazási területek
Fűtőkörök, hűtőkörök

Alkalmazási területek

Anyagok

Készülékforma

Készülékforma

Garancia és jótállás

Anyagok

Kutak, tartályok, medencék, tavak,
uszodák és egyéb vízkészletek esetén.

A GRANDER duplahengeres készülékek két egymás mellé sorolt,
információs vízzel töltött kamrából
állnak.

A hengeres készülékek és az élénkítő pálca V4A rozsdamentes acélból készült.

A keringési élénkítők átfolyási és
duplahengeres változatban kaphatóak.

3 havi teljes vételár-visszafizetési garancia
jótállás: 5 év

A GRANDER élénkítő pálca kisebb
térfogatú tartályokhoz (kiskút, víztartály, italoshordó, stb.) lett kifejlesztve.

K380 (3/8") -tól K400 (4")

A keringési élénkítőket
ne alkalmazzuk az ivóvízellátásban!

Minden átfolyási készülék V2A nemesacélból készül.
Nyersanyagszámok:
vízvezető belső anyagok: 1.4301
külső köpeny: 1.4016 (3” és 4”
esetében 1.4462)
Különleges kivitelben saválló V4A
nemesacélból (1.4571 kívül-belül)
készült elemekkel is kapható.
A duplahengeres típusok eleve V4A
nemesacélból készültek.
Nyersanyagszám: 1.4571
Minden műszaki adat megegyezik
a GRANDER vízélénkítők paramétereivel (méret, súly, stb).

Garancia és jótállás
Fűtővíz élénkítése

A GRANDER vízélénkítés bevetésével a fűtővizet újraélénkítjük. A víz
visszanyeri horderejét, elevenségét és öntisztuló képességét, melynek
eredményeképpen a műszaki jellegű problémák gyakran maguktól megoldódnak pár hónapon belül.
Ezáltal az általában szennyezett, kellemetlen szagú fűtővíz ismét áttetszővé és szagtalanná válik.

Alkalmazás kutakban

A GRANDER vízélénkítés alapvetően csak
olyan forrás- és kútvízben alkalmazható, amely
hivatalosan igazoltan emberi fogyasztásra alkalmas.
Az ivóvizes kutakban és -tartályokban minden
esetben egy nagy duplahengeres készülék alkalmazása javasolt (maximum 2 háztartás számára), hogy megnövekvő fogyasztás esetén
elkerülhető legyen a felhígulás.
A GRANDER hengeres élénkítők a fővezetékre
kötött GRANDER vízélénkítőkkel kombinálva
kiválóan alkalmasak kutak és víztartályok elővagy utóélénkítésére.

12

DZKL

BRDZ

LKHG

Kicsi és nagy
GRANDER duplahenger

GRANDER
élénkítő pálca

3 havi teljes vételár-visszafizetési garancia
jótállás: 5 év

Kérjük, fenti témával kapcsolatban tanulmányozza speciális prospektusunkat, „A Grander-technológia a fűtőkörben“ címmel!

Ipari alkalmazás a hűtőkörben
DZKL & BRDZ &

Cikksz.
Méret kb. (mm)
Magasság
Szélesség
Hosszúság
Tömeg kb. (kg)

KDZK

KDZG

LKHG

150

285

165

120

180

55

70

Ø 34

2

5,5

0,5

Számos hűtőkör küzd a baktériumszaporodást gátló adalékok ellenére a
csírásodás problémájával, amely idővel negatívan befolyásolja a hűtési
tulajdonságokat.
A GRANDER vízélénkítés alkalmazásával a kémiai adalékanyagok menynyiségének csökkentésével egyidejűleg a hűtő- ill. üzemi víz stabilizálása
ill. mikrobiológiai minőségének javulása érhető el.

KDZK

KDZG

Kicsi és nagy
keringési duplahenger

A méreteket lásd a 12. oldalon!
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GRANDER ivókút

Grander-féle élénkített víz

GRANDER ivókút

Palackozott élénkített víz
Természetes design

A GRANDER ivókút nemes anyagokból készült, modern és egyszerű
formákkal.
Kapható tartozékok
Fapanelek (pl. diófából v. fehér juharból) rozsdamentes acél pohár, és folyóirattartóval, mellyel az
ivókút hangsúlyosabban megjeleníthető (személyreszabott egyedi
gyártmányok)
A víz élénkítésének feltétele
a házi fővezetékre, vagy közvetlenül az ivókút vízellátására kötött GRANDER vízélénkítő (helyi
megoldáshoz a W380 típust javasoljuk).

Original

ivóvíz

A „kék palackos original ivóvíz”
egy olyan Johann Grander eljárása
által kezelt víz, amely már eredetétől fogva rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek egy tiszta,
értékes és baktériummentes ivóvízre
jellemzőek.
Eme víz különlegessége, hogy adalékanyagok alkalmazása, vagy más
hagyományos stabilizáló intézkedés
nélkül is természetes módon minimum négy évig eltartható és friss
marad.
Természetes erejének érzékeléséhez
kis mennyiség (néhány centiliter)
rendszeres fogyasztása is elegendő.
Original ivóvíz
Tartalom: 1 liter
Eredeti zárókupakkal,
kartonba csomagolva
4 db 1 literes palack

Tapasztalja meg élénkítő hatását személyes kísérletezéssel. A lehetőségek
korlátlanok.“
A GRANDER ivókút két variációban kapható:
A GRANDER ivókút beépítésének
feltétele egy meglévő ivóvizes csatlakozási pont. Javasolt egy lefolyó
megléte is.

Fali modell
Sz x M x H
44,7 x 65,3 x 20,2 cm
Tömeg: 22 kg

Jótállás: 2 év

TBWM

Műszaki adatok

A fali ivókutat 4 rögzítő csavarra
helyezzük és rögzítő hevederrel
biztosítjuk. A fúrósablon a kút tartozéka.

Az ivókút edzett üvegből és minőségi nemesacélból készül. A mechanikus gomb megnyomásával a
derékszögű kifolyóból engedhetünk vizet. A csepegőtálca lefolyója
csappal zárható arra az esetre, ha
nem állna rendelkezésre szennyvízcsatlakozás.
A csepegőtálca kicsi (standard) és
nagy (feláras) kivitelben kapható.

Álló modell
Sz x M x H
44,7 x 150,9 x 27,2 cm
Tömeg: 22 kg

TBSM
Az álló ivókút levehető rozsdamentes idomacél talpra szerelten kapható. A talp aljára hegesztett rögzítő
lemez négy furattal készül.

OGRW

Original

szulfátvíz

Az original szulfátvíz természetes
eredetű. Hosszú útján a kőzeteken
keresztül feldúsult a legkülönfélébb
ásványi anyagokkal. Magas kálcium- és magnézium-ásványtartalma
miatt nagy vezetőképességű és magas (24°dH feletti) keménységű. Egy
korábbi rézbánya mélyéből nyerik
egy bányatáróból.
A GRANDER vízélénkítéssel kezelve a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát-szulfátvíz természetes pozitív tulajdonságai tovább
erősödnek.
Alkalmazása:
Kozmetikum külső használatra és
fürdővíz adalékaként (kis mennyiség elegendő).

Original szulfátvíz
Tartalom: 1 liter
Önálló flakonban kapható

OGSW
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GRANDER kiegészítők

GRANDER kiegészítők

Víziváshoz

GRANDER kiegészítők
GRANDER élénkítő ceruza

A GRANDER poharakat

a legmodernebb gyártási módszerekkel a legjobb üvegből állítjuk elő. Kimondottan a gyakorlati
szempontok alapján lettek megtervezve és a vendéglátásban teszteltük őket. Törésbiztonság, dekoratív
érték, tisztíthatóság, stb. szempontjából optimális tulajdonságokkal
rendelkeznek.

A GRANDER-kancsó
GRANDER-kancsó
Tartalom: 0,8 liter

GRANDER-poharak
6 db-os kartonban, egyenként 0,2 liter

WK01

GLSE

Az információs vízzel feltöltött
GRANDER élénkítő ceruza minden
italra élénkítően hat. A GRANDER
élénkítő ceruza poharak, csészék,
közepes méretű kancsók élénkítésére alkalmas.
Egy ital élénkítéséhez párszori kevergetés elegendő, ez általában
azonnal megmutatkozik az ízbeli
változás által. Az ízbeli változás
még intenzívebbé tehető az élénkített italt rövid ideig állni hagyjuk.

ESTA

fújt üvegből, egyszerű, de igényes formával készül. A fújt üveg
a legnemesebb és legértékesebb
üvegfajtákhoz tartozik, amelynél
minden egyes darab magán hordozza az üvegfújó mester személyes „kézjegyét”.

LEES

Párszori kevergetés elegendő
az élénkítéshez.

GRANDER élénkítő lapok

A GRANDER poharakat és kancsókat előszeretettel használják arra,
hogy a vendégek figyelmét a vízélénkítésre felhívják.

A GRANDER élénkítő lapok belsejében információs vízzel töltött
rézcső-spirál található.

Vízivási teszt

Tesztelje vízivási szokásait
Az „eleget iszom” gyakori válasz,
ha az embereket a vízivási szokásairól faggatjuk. Ha mélyebben elmerülünk a kérdésben, az eredmény
korántsem ilyen egyértelmű. Sokan
nem is képesek egyértelműen meghatározni a napi fogyasztott mennyiséget. Éppen ezért kifejlesztettük
a GRANDER vízivási tesztet. Ebben pontosan feljegyezheti, mikor
mekkora mennyiséget ivott. Ennek
alapján konkrét áttekintést nyerhet
vízivási szokásairól, ill. elegendő
mennyiséget fogyaszt-e. Amennyiben szükséges, a GRANDER vízivási teszt segít Önnek szokásainak
megváltoztatásában és vízfogyasztásának megnövelésében.

Bőrtok külön
tartozékként kapható

A GRANDER élénkítő lapokat elsősorban élelmiszerek és növények
élénkítésére használjuk (alátétként
pl. a hűtőben, stb.)

A GRANDER vízivási
tesztet ingyenesen megrendelheti az értékesítési
központjainkban vagy a
www.grander.com webcímen.

PASS

170 x 170 mm

290 x 290 mm

UMHO

HO30

Jótállás: 2 év

GRANDER nyaklánc
Ez az igényes üvegdísz szintén
információs vízzel van feltöltve és
élénkítően hat a testre.
Bőrtok külön
tartozékként kapható

A006
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Grander irodalom

Grander DVD-k

Journale

Grander DVD-k

GRANDER Journal III

GRANDER Journal IV
JOURNAL IV
JOURNAL IV
JOURNAL IV

Er folgsgeschichten über die
Grander- Wasserbelebung aus
Europa und dem Rest der Welt.
Ein Querschnitt des GranderErfolges.

GRANDER
Industriejournal

SCHWIMMBADAL
JOURNAL
SCHWIMMBAD JOURN
AL
SCHWIMMBAD JOURN

„Klares Wasser für die Industrie“:
Namhafte, weltweit agierende
Industriebetriebe setzen auf die
Grander-Wasserbelebung. Ein
erster umfassender Erfahrungsbericht. (auch als DVD)

Tischgespräch mit Johann Grander.
Grander Wasserbelebung im Test
von B.A.U.M. Grander im Supermarkt und viele andere Berichte
mehr.

GRANDER
Schwimmbadjournal

im Heizkreislauf
GRANDER-Wasserbelebung
im Heizkreislauf

www.grander.com
www.grander.com

www.grander.com

WASSERBELEBUNG

Ezen a DVD-n többet tudhat meg a prospektusainkban
megemlített ipari üzemekről. A felelős műszaki szakemberek ismertetik a Grander vízélénkítéssel kapcsolatos
saját üzemen belüli tapasztalataikat.
Kétnyelvű DVD:
német és angol nyelven

Ein angenehmes Badeerlebnis.
Belebtes Wasser im Einsatz vom
privaten Swimmingpool bis hin
zum öffentlichen Schwimmbad.

„Grander – tapasztalatok”
A GRANDER-vízélénkítés legújabb DVD-je aktuális és klasszikus tapasztalatokat egyaránt tartalmaz.
Német, angol, francia, olasz és spanyol nyelven.

Spezialprospekte

Wohlige Wärme durch
Grander
er
Wärme durch Grand
Wohlige
GRANDER-Wasserbelebung
e durch Grander
ge Wärm
Wohli
im Heizkreislauf
GRANDER-Wasserbelebung

Tiszta víz az ipar számára

GRANDER
Prospekt Heizkreislauf

GRANDER
Kurzprospekt Trinkbrunnen

Durch den Einsatz der GRANDER
Wasserbelebung wird das verunreinigte und meist übel riechende
Heizwasser wieder klar und weitgehend geruchsneutral.

Belebtes Wasser aus dem GRANDER
Trinkbrunnen. Informationen über
Design, Material und technische
Details.

Wertvolles stilvoll gespendet
olles stilvoll gespendet
WertvBelebtes
Wasser
aus demndet
ll gespe
olles stilvo
Wertv
dem
Trinkbrunnen
Belebtes Wasser aus Grander
aus dem
Belebtes Wasser Grander

Trinkbrunnen

Grander Trinkbrunnen

www.grander.com
www.grander.com

www.grander.com

„Johann Grander – a tiroli vízember”
Ebből a televíziós dokumentációból többet megtudhat
Johann Grander életéről.

WASSERBELEB UNG
WASSERBELEB UNG

Német és angol nyelven.

Grander Bücher
GRANDER -Biografie
Das aufregende Leben des Johann
Grander vom Tiroler Volksschulkind
bis zum international anerkannten
Erfinder der Wasserbelebung.

Auf der Spur des
Wasserrätsels
Wasser, für die einen nur H2O für
die anderen ein unerklärtes Phänomen. Ein Bestseller in neun Sprachen übersetzt und 250.000 Mal
verkauft.

A Grander-technológia a gyakorlatban
Ez a DVD bemutatja Önnek a GRANDER-vízélénkítés legérdekesebb alkalmazási lehetőségeit – a különböző felhasználási területek szerint csoportosítva azokat.
• Johann Grander • szállodák és éttermek• ipar
• kereskedelem• uszodák• mezőgazdaság és kertészet
• privát felhasználók • tudomány és kutatás
Német, angol, spanyol, olasz, francia és holland nyelven.
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Értékesítési központ
Ausztria
U.V.O. Vertriebs gmbh
A-6100 Seefeld, Heilbadstraße 827
Tel.: +43/(0)5212 - 4192, Fax: - 4192-28
E-Mail: uvo-austria@grander.com

Az Ön GRANDER-vízélénkítés
kapcsolattartója
TREND Higiénia Kft.

Országos központok
Németország
U.V.O. Vertriebs KG
D-82418 Murnau, Kocheler Straße 101
Tel.: +49/(0)8841 - 6767 0, Fax: - 6767 67
E-Mail: uvo-germany@grander.com
Svájc
U.V.O. AG Schweiz
CH-8866 Ziegelbrücke, Fabrikstr. 10, Postfach 29
Tel.: +41/(0)55 - 61536 48, Fax: - 61536 51
E-Mail: uvo-switzerland@grander.com
Olaszország
U.V.O. Italia S.R.L.
I-39020 Schluderns, J.Pichlerstr. 7/A
Tel.: +39/(0)473 - 615443, Fax: - 614235
E-Mail: uvo-italia@grander.com

H-9028 GYÕR, Zöld u.34
Tel. +36 - 96 / 416-222
Fax : +36 - 96 / 526-598
E-Mail: trend@different.hu

Külföldi képviseletek
Benelux-államok
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Franciaország
Lengyelország
Magyarország
Mallorca
Nagy-Britannia
Norvégia
Portugália
Spanyolország
Svédország
Egyesült Arab Emirátusok
(Dubai, Kuvait, Katar)
Dél-Afrika
Marokkó
Brazília
Chile
Délkelet-Ázsia / Ausztrália / Új-Zéland

VÍZÉLÉNKÍTÉS

USA / Kanada

A fel nem tüntetett címek megtalálhatóak az alábbi webcímen:“

www.grander.com
© 11/2007 bei U.V.O. Vertriebs GmbH Österreich

