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ВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕ

Започналото като интуитивен експеримент преди три десетилетия 
в „работилницата за идеи” на Йохан Грандер технологията

днес вече е успешна марка в цял свят.

ПЪТ
ДО ЕДНО 

ДЪЛГИЯТ

НОВО

водата
разбиране за
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смяна на поколенията в се-
мейната фирма

почти 30 години плодотворно 
сътрудничество означават за Грандер 
младши голяма награда, но и отго-
ворност. Баща и син заедно разра-
ботват първите уреди за ревитализа-
ция на вода и сами ги произвеждат. 
от самото начало Йохан Младши дава 
своя принос в изучаването на водата 
За него е въпрос на чест да тръгне по 
стъпките на баща си и заедно с други-
те си братя и сестри да движи семей-
ното предприятие.

Йохан Грандер Младши: 
„ГРАНДЕР е било винаги семей-

но предприятие и така ще бъде. 
Винаги сме със съзнанието, че на-
шият баща е направил велико 
откритие и гарантира с името 
си, че GRANDER по цял свят е си-
ноним за чиста, витална вода с 
най-високо качество. 

Нашата цел за вбъдеще е да при-
ложим ценностите и философия-
та на ГРАНДЕР в полза на всички 
хора.“

Защо вода ГРанДеР?
още от началото на експери-

менталната си дейност Йохан 
Грандер поддържал близки контакти 
с хора, които ползвали ревитализи-
рана вода, за да може по-добре да им 
помага.

той събирал писма и картички от 
тях и изучавал техния опит. от тези 
първи ползватели на ГРанДеР често 
произлизали идеи за нови сфери на 
приложение. Главното приложение 
сега, както и преди, е в областта на 
питейната вода. Ревитализираната 
вода се отличава с фин вкус, удълже-
на трайност и приятно и меко усеща-
не при къпане. освен при питейната 
вода ревитализацията на ГРанДеР на-

Баща и син работят вече над 30 години заедно.
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по дългия път от първите наблю-
дения на природата до откриването 
на ревитализацията на водата, вина-
ги самата природа е била най-ценен 
учител за Йохан Грандер. 

основен извод от дълга експери-
ментална и изследователска работа: 
водата може да предава информа-
ция. 

предаването на информация от 

вода на вода представлява уникално 
физическо качество, което Йохан 
Грандер за пръв път е използвал в 
тази форма и което е приложено 
успешно в уредите за ревитализация 
на вода, които той създава.

Ревитализация на водата
Йохан Грандер нарекъл своето 

откритие „ревитализация на вода“, 

без да подозира, че така създал едно 
ново понятие. 

„Виждах под микроскопа, как 
водата започва да се регенерира, 
когато се прибави капка ревита-
лизирана вода.

Животът буквално се връщаше 
във водата.“

мери приложение за пречистване в 
отоплителни системи и за подобрява-
не на качеството на водата в плувни 
басейни,а също и с много голям успех 
при промишлените води.

За чиста природа
устойчивото развитие и пестене-

то на ресурси са теми на съвремие-
то и на бъдещето. Ревитализираната 
вода се регенерира бързо и дава 
възможност за пестене на химикали 
при процеси на пречистване, след 
което се връща витална в общия кръ-
говрат на природата.

Монтаж на уреди ГРанДеР
уредите за ревитализация на вода 

ГРанДеР се изработват от нетоксична 
благородна стомана. Монтират се 
направо на водопровода след водо-
мера и филтъра за механични части-
ци, така че в целия дом има витална, 
висококачествена вода. уредите 

работят без ток и поддръжка и са 
практически вечни.

сигурност чрез постоянство
вече повече от 30 години марката 

ГРанДеР е на пазара. но благодаре-
ние на доволните клиенти и интереса 
на медиите, ревитализацията на вода-
та стана все по-популярна с течение 
на годините. уредите за ревитализа-
ция на ГРанДеР отдавна се продават 
по цял свят и стотици хиляди потре-
бители се ползват от въздействието 
на ревитализираната вода ГРанДеР.
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Йоанеум
при реставрацията на последната маслена

картина на Шиле ”Края на града”
реставраторът д-р паул Бернхард айпел

направил изненадващо откритие.
под изгледа на града се криели две

портретни скици.

Шиле, вероятно за да пести мате-
риал, рисувал върху двата портрета 
и те останали скрити отзад. така тази 
картина на стойност 30 милиона евро 
е не само най-ценната, но и уникална 
в колекцията на Йоанеума.

воден експеримент 
Реставраторът айпел се занимава 

отдавна с реставрация. най-много той 
внимава за щадящото почистване на 
поверените му картини. една колежка, 
която експериментирала с различни 
видове вода, го навела на идеята да 
приложи вода ГРанДеР при реставри-
рането на картини. 

„При един арт проект в Грац за 
една водна инсталация за пръв път 
ползвахме вода Грандер. Вместо 
непрестанно да чистим и поддържа-
ме помпената система, ние зало-
жихме на уреда на Грандер. Когато 
приключи проектът, всички бяха 
впечатлени от идеалната ни хи-
гиена. Всичко беше чисто, без кал, 
без котлен камък, цялата помпена 
система беше като току-що по-
чистена. Това тогава ме заинте-
ресува“, 
разказва реставраторът.

 „В началото разбира се бях 

скептичен, защото никой не мо-
жеше да ми обясни, как функцио-
нира методът на ГРАНДЕР. Аз 
тогава сам направих няколко опи-
та и установих, че наистина има 
разлика, дали използвам нормална 
чешмяна вода или ревитализирана 
по Йохан Грандер.“

по-лесно чистене 
водата ГРанДеР навлажнява по-

добре от нормалната, така замърся-
ването по повърхността се чисти по-
лесно. така естествено се прибавят и 
по-малко тензиди. „Колкото по-малко 
са почистващите вещества, независи-
мо какви, които трябва да примесим, 
толкова по-добре за картината. вся-
ка субстанция, която внасяме, оставя 
следи и може да започне да влияе на 
картината и да я променя”, казва айпел.

още едно предимство 
също и примесените с ревитализи-

рана вода разтвори, било то грунд за 
боя, боя или лепило, се оказват мно-
го по-трайни от онези, произведени с 
обикновена чешмяна вода.

гРац
Сензацията 

ОТ

Разлика
ИМА

ревитализирана
дали използваме 
нормална чешмяна или

по технологията на Йохан Грандер

Паул Бернхард Айпел

вода

Д-р Паул Бернхард Айпел с директора 
на Йоанеум Грац, д-р Волфганг Мучитиш
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За много семейства монтажът на Грандер 

уреди за ревитализация на вода е открил 

ново измерение на домашния уют.

Фин вкус на водата, приятно усещане 

върху кожата при вана и душ, чиста вода в 

парното и по-малко технически проблеми 

са главните аргументи.

добавена
СТОЙНОСТ

С ДОПЪЛНИТЕЛНО
Дом

ГРАНДЕР ДОМ
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Ревитализирана   
  вода за млади и   
    стари

ДОМДОМ

в центъра „Живот РаДост уЧе-
ние“ в Леобен-Хинтерберг се полагат 
грижи за деца, младежи и възрастни с 
хромозомната особеност Даун синд-
ром. те получават в този уникален за 
цяла европа дом специално подпо-
магане за да усвоят културните техни-
ки четене, смятане и писане. техен ва-
жен постоянен помощник в центъра 
за Даун синдром е водата на ГРанДеР. 

„За успеваемостта на деца-
та пиенето на вода е изключи-
телно важно, то помага на спо-

собността за концентрация. Ние 
призоваваме родителите да дават 
на децата си вместо подсладени 
сокове главно вода, така по-малко 
са и проблемите с теглото при 
младите хора“, разказва Бернадет 
визер, педагогически ръководител. 

За да стане по-атрактивно пиене-
то, беше инсталирана в центъра една 
чешма ГРанДеР. така и самото пиене 
става атракция. 

www.down-syndrom.at

Живот, радост, учение
 Никола и Беатрис сега 

също пият чешмяна вода9
„ДоМ на поКоЛенията“ ГРаЦ

Хора от различни възрасти се 
учат едни от други, живеят и се смеят 
заедно. това е ежедневието в първия 
Дом на поколенията в Грац.

на втория етаж има единични 
и двойни жилища без бариери по-
между им, а на първия приземен етаж 
са настанени частна детска градина 
„валтендорф“ и една новооснована 
детска ясла. с този проект е предви-
дено да се стимулира общуване-
то, разбирателството и взаимното 
зачитане между представители на 
различните поколения. от пространс-

твената близост на хората от по-ста-
рите поколения с детската градина се 
поражда едно особено, много живо 
съдружие. същевременно бе създа-
дено място, където старите хора да 
намерят нова задача за себе си, да бъ-
дат полезни.

управителят Карл трумер при 
строежа на Дома на поколенията е за-
ложил на екологични материали: 

„Още при изграждането 
наблегнахме на качеството на жи-
вота на обитателите. Нашите 
изисквания към грижите за стари-

те хора и децата са също високи, 
затова при нас храната е от еколо-
гично чисти продукти. Разбира се, 
ние държим и на качеството на во-
дата, затова избрахме ГРАНДЕР.“ 

Карл трумер се радва най-мно-
го, как добре най-малките в детската 
градина са приели ревитализирана-
та вода: „Децата пият сега добро-
волно много повече, казват, че е 
много по-сладка сега водата. Пла-
нираме скоро и в други домове на 
поколенията да монтираме съоръ-
жения на ГРАНДЕР.“

www.neue-lebensraeume.at

при изграждане на новата Райфай-
зен банка във Фелдкирхен- Карлсдорф 
е заложено на екологичен и енергийно 
ефективен строеж. създадена е супер 
модерно оборудвана банкова сграда 
със светли, приятни и дискретни офи-
си за клиенти. 

„Сградата е ориентирана спо-
ред Фън Шуй и в този дух искахме 
да осигурим най-добрата вода за 
нашите клиенти и сътрудници“, 
казва директорът андреас планк. 
точно това се е получило. Клиенти-
те обичат да пият от чешмата на 
ГРанДеР, а също и работещите още 
рано сутрин си пълнят да имат вода 
на ГРанДеР. 

„Да се пие повече вода е здра-
вословно. След монтирането на 
ГРАНДЕР всички пият повече вода 
– ето един хубав ефект“, радва се 
андреас планк.

 Банка с 
поглед напред
РаЙФаЙЗен БанК
ФеЛДКиРХен-КаРЛсДоРФ87 ©
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„Дом на жените“ в Щирия, авс-
трия, е синоним на пълна почивка 
посред чудно красива природа. св. 
Йохан близо до Херберщайн се на-
мира на полегато възвишение, пей-
зажът се доминира от енорийска 
църква и бившия манастир на боси-
те августинци. основно санираният 
„Дом на жените“ пасва добре в тази 
картина. това е център за почивка и 
образование, подходящ за жени на 
всякакви възрасти, с християнски 
характер. при основното саниране в 
2006 г. е монтирано съоръжение на 
Грандер. от това са доволни всички 

гости и разбира се,работещите. 
анна пфлегер, управител на 

центъра за почивка: 
„Ние работим изключително 

с природни продукти, здравето и 
устойчивото развитие са приори-
тет. Ние имаме високи изисква-
ния за качеството на хранителни-
те продукти.Ревитализираната 
вода допълва тази картина много 
добре. Нашите гости по време на 
престоя си пият много чешмяна 
вода, това показва, че правилно 
сме избрали водата на ГРАНДЕР.“

www.hausderfrauen.at

Високо ниво
ДоМ на Жените
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 Shutterstock
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KAPITEL

Фирма „селски имоти Щайермарк“ 
е основана през 2001 г. тя управлява 
повече от 380 сгради в Щайермарк, 
австрия. в част от тези сгради се 
използват съоръжения на Йохан 
Грандер. 

инж. алфред Шарл, технически 
ръководител на фирмата разказва 
как възникнала идеята за ревитали-
зираната вода: „В сградата на ста-
жантите към професионалното 
училище в Кнителфелд имаше го-
леми технически проблеми с ВиК. 
Тръбите бяха поцинковани и всеки 
път след паузата през уикенда, ко-
гато не се работеше, от тях тече-
ше силно ръждива вода. Трябваше 
да изпускаме големи количества 
вода, за да изтече ръждата. С цел 
подобрение на качеството на во-
дата монтирахме съоръжения на 
ГРАНДЕР. Проблемът с ръждата 
изчезна и не се появи повече. След 
монтажа повторно направихме 
анализ на водата и водата, която 
преди това беше с много желязо, 
изведнъж беше безупречна. Това 
напълно ни убеди. Ако в другите 
сгради възникнат подобни техни-
чески проблеми, ще приложим пак 
ГРАНДЕР.“

www.lig-stmk.at

Тествайте как се живее тук!
ЗоненпЛаЦ ГРосШьонау

на Зоненплац Гросшьонау в Долна 
австрия заинтерсованите могат да 
тестват за няколко дена, как точно се 
живее в пасивна къща.

Зоненплац в Гросшьонау за пръв 
път в европа предлага възможност 
да се убедите сами в предимствата 
на пасивната къща. Конструктивните 
особености, както и здравословната 
и уютна атмосфера гарантират висо-
ко качество на живот и пълноценен 
отдих. освен другото гостите се за-
познават с начина на функциониора-
не на вентилацията и отоплението.

във всички къщи от 2007 г. тече 
ревитализирана питейна и отопли-
телна вода по ГРанДеР. Ревитализи-

раната вода е за много хора допълни-
телен стимул да приемат офертата на 
Зоненплац. верена принц споделя: 

„Това е фактор, който допълва 
оптимално цялата картина. Едно 
семейство от Виена пита при за-
писването, дали чешмяната вода 
се пие при нас. Рецепционистката 
им обясни, че имаме ревитализи-
рана вода по ГРАНДЕР в нашите 
пасивни къщи. За това семейство 
водата беше от особено значение, 
затова бяха възхитени.“

Ревитализираната вода доприна-
ся за устойчивото развитие и песте-
нето на ресурси, приоритети за Зо-
ненплац Гросшьонау. след положи-

телните отзиви тази вода се предлага 
на посетителите също и в изследо-
вателския и научен център в село-
то. във фоайето има за гостите една 
чешма ГРанДеР. За верена принц 
това е логично следствие от цялата 
философия на Зоненплац:

„Клиентите се запознават 
пълно и директно с енергийно 
ефективното и устойчиво строи-
телство, начин на живот и сани-
ране. Здравословната вода за пиене 
е важен фактор, който се включи в 
общата концепция.“

www.probewohnen.at 

... ръжда
не хваща!
„сеЛсКи иМоти ЩаЙеРМаРК“

На Зоненплац Гросшьонау може
да тествате предимствата на пасивната
къща с ревитализирана вода.

Разположен точно до болницата и с изглед към град 
Цветл, откритият през 1996 г. „Дом Фрозин“ предлага места 
за 103 стари хора, които имат нужда от специални грижи. 
Директорът андреас Глазер от самото начало заложил на 
ревитализирана вода. още във фазата на строеж преди 15 
години били инсталирани съоръжения на ГРанДеР: 

„Това много добре пасва на нашата концепция за 
дома и грижите за нашите хора и се приема много 
добре от тях. Аз вече имам ГРАНДЕР и в къщи и съм 
много доволен.“

www.haus-frohsinn.at

Най-добри грижи
с най-добра вода
ДоМ „ФРоЗин“

името „Бауфриц“ е синоним на 
топ-дизайн и особено уютна атмосфе-
ра. в тази концепция ревитализация-
та на вода по Грандер пасва идеално.

преди век традиционна мебелна 
работилница, днес е един от най-ино-
вативните производители на дърве-
ни къщи в европа.

висококачествените дървени къ-
щи се предлагат в австрия, Швейца-
рия, Бенелюкс, англия и италия.

„пълноценните къщи“ са CO2- 
неутрални и дават активен принос  
за  защита на климата и природата. 
За година се строят около 200 едно-
, дву- и много фамилни къщи, кои-

то фиксират повече от 10 000 тона 
CO2. повече от 240 сътрудници на 
„Бауфриц“ ооД се радват ежедневно 
на висококачествена вода – реви-
тализацията на вода по ГРанДеР е 
монтирана навсякъде във фирмата. 
управителката Дагмар Фриц Крамер: 
„Аз много харесвам вкуса на во-
дата ГРАНДЕР и я препоръчвам 
на всички. Информираме нашите 
клиенти за предимствата на ре-
витализираната вода.

Който узрее за тази мисъл, по-
лучава ГРАНДЕР още в основния 
план на къщата.“

www.baufritz.de

Къщи мечта 
„БауФРиЦ“ ооД
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още през 2003 г. бяха монтирани първи-
те уреди за ревитализация на вода на 
летище виена-Швехат в три климати-
зирани помещения на терминала за 
заминаващи пътници.
Като резултат намалял разходът на 
биоциди и стабилизатори на котлен 
камък. през 2005 г. след монтажа на 
ревитализация на вода ГРанДеР в 
централната работилница при мие-
нето на самолетите било намалено 
значително времето за почистване.
Четири години по-късно във 
вип-терминала били инсталирани 
уреди за ревитализация в системата 
за питейна и топла вода. Бактерио-
логичният тест за водата, провеждан 
на половин година, показал поло-
жителни резултати и предвидили да 
приложат технологията и на други 
места в летището. сега вече в ня-
колко сгради на терминали има ре-
витализирана вода по метода на Йо-
хан Грандер. най-новите хигиенни 
лабораторни тестове са убедителни: 
отлични бактериологични стойности 
на водата във всички „ревитализира-
ни“ терминали и климатични систе-
ми.
Карл Хайнц сантрушиц, техн. ръково-
дител:  „Имаме по-малко проблеми 
с добавките към водата и нейно-
то съдържание и можахме също 
да спестим от химия. Числата са 
красноречиви: съоръженията на 
Грандер са се изплатили за половин 
година.“

www.viennaairport.com

строителят на дървени къщи вазер строи такива къщи, които и през следва-
щото десетилетие ще съответстват на изискваните стандарти. „Къщите днес ние 
вече строим по стандартите утре. нашият стандарт “Минергия” („MInerGIe®-
Standard“) е доброволен строителен стандарт, който дава възможност за ра-
ционално използване на енергията и широко приложение на обновяеми 
енергийни източници, като същевременно се подобрява качеството на живот и 
се намалява вредата за околната среда“, така обяснява директорът на фирмата 
Бруно вазер своята философия. на своите клиенти той препоръчва да включат 
в новостроящите се домове монтаж на уредите на ГРанДеР. „Около една тре-
та от клиентите ми решава да включи ГРАНДЕР в къщи, строени от 
нас. Всички отзиви са положителни. Пие се повече вода и има по-малко 
котлен камък.“

www.waserholzbau.ch

Строим днес за утре
„ваЗеР ХоЛЦБау“ аД

Шефката на фирма за отоплителни 
и санитарни съоръжения в Дисен на 
амерзее тества ревитализацията на 
ГРанДеР много основно. Резултатите 
са убедителни.

Гизела Букол, директор на еднои-
менната фирма за отоплителни и 
санитарни съоръжения, първо била 
скептична към ревитализацията 
на вода на ГРанДеР. тя поискала от 
представителя на ГРанДеР да прило-
жи технологията върху семейния го-
рещ басейн, който бил с толкова мно-
го хлор, че почти не го ползвали. Ре-
зултатът: скоро химията била силно 
намалена, водата станала бистра и 

чиста и басейнът пак станал любимо 
място за отмора.

вторият тест започнал с отопли-
телната инсталация на семейството, 
на възраст 22 години, водата била 
черна и силно замърсена. Резултат 
след монтажа на ГРанДеР: само 
след три седмици същата вода била 
бистра и чиста. Гизела Букол също 
установила, че отоплението вече 
функционирало много по-ефективно: 
преместили регулатора на темпера-
турата с два градуса надолу, резулта-
тът бил същият, както преди.

третият опит с ГРанДеР вече на-
пълно убедил Гизела Букол.

семейният биотоп, една по техни 
сведения „супа от кал, с размери 150 
кв. метра“, след четири седмици бил 
чист, водата прозрачна като стъкло, 
също и проблемът с водораслите 
оттогава е решен. 

Гизела Букол: „При нас е монти-
ран ГРАНДЕР както във фирмена-
та сграда, така и у дома. Ние сме 
толкова доволни, че  препоръчваме 
ревитализацията и на нашите 
клиенти. Те също дават висока 
оценка за ГРАНДЕР.“ 

www.bukoll.de

Трите 
задачи
„БуКоЛ“ ооД

Доволни потребители на ГРАНДЕР:
Семейство Букол от Дисен.

В “къщите на бъдещето” тече вода
на ГРАНДЕР

ГРАНДЕР на летището:
вляво: Карл Хайнц Сантрушиц, техн.

ръководител, вдясно Роберт Щробл,
представител на строителния
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Висок
полет
ЛетиЩе „виена-ШвеХат“

топ-технология, отлично обучен персонал
и ревитализираната  вода на Грандер

на летище „виена-Швехат“ са причините
клиентите да бъдат доволни
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в аптеката „св. Маргарита“ в Грос 
Герунгс се предлагат освен офи-
циалната медицина и ортомолеку-
лярните методи също хомеопатия, 
терапия по едуард Бах и соли на 
Шюслер. Защото: „не за болестта, а за 
здравето трябва да се грижим“, гласи 
мотото на собствениците ирмгард и 
Дитмар  Раковиц.

Роденият в тирол лекар решил да 
заложи на ГРанДеР, защото осъзнава 
значението на добрата вода, а така си 
е взел и, както казва той, „частица от 
родния край“ в аптеката. той използ-
ва вода на ГРанДеР преди всичко за 
препаратите с цветчета и листа по ме-
тода на едуард Бах. „сместа така ста-

ва по-трайна, отколкото с нормална 
дестилирана вода“, убеден е Дитмар 
Раковиц. особено за децата е опти-
мално цветчетата да не се слагат в 
алкохол. 

„Чешмата ГРАНДЕР в среда-
та на аптеката подканя нашите 
клиенти да пият повече вода.

Работещите при нас също 
много обичат ревитализираната 
вода. Има мек вкус и ти се иска да 
пиеш повече, такова е мнението“, 
разказва ирмгард Раковиц.

www.apogerungs.at

Предпазване 
вместо лечение

в зъболекарски кабинет „ерк“ лече-
нието е цялостно. „За едно трайно 
излекуване трябва да се вземат 
под внимание всички фактори“, 
убеден е зъболекарят алоис ерк от 
Фридберг в Бавария.

При зъболекаря Алоис
Ерк се плакне само с 

вода на ГРАНДЕР.

Харесват я клиенти
и работещи:
чешмата ГРАНДЕР

в зъботехническата лаборатория 
Давид Цвайфел се залага много на 
компетентност, модерни методи и 
най-високо качество. от 2008 г. при 
собственика Давид Цвайфел тече 
вода ГРанДеР. 

„Аз съм много доволен от 
ГРАНДЕР. Консистенцията на 
произвежданите от мен гипсови 
модели се промени, стана по-хомо-
генна. Моделът е по-компактен, 
повърхността става много по-г-
ладка. Силата на ревитализира-
ната вода се проявява също при 

нашата Фън-Шуй чешма, която 
по цял ден тече. Преди трябваше 
да я чистя и да премахвам котле-
ния камък на всеки две седмици, а 
сега чешмата тече вече половин 
година без поддръжка.

Аз и у дома имам ГРАНДЕР и 
намирам, че при пиене се усеща 
голяма разлика от нормалната 
вода. Водата с ГРАНДЕР е много 
по-вкусна, затова просто човек 
пие повече чешмяна вода“, разказва 
Давид Цвайфел.

Усмивка, моля!На 
зъболекар ЗъБотеХниЧесКа ЛаБоРатоРия 

„ДавиД ЦваЙФеЛ“ в св. ГаЛен, ШвеЙЦаРия

аптеКа „св. МаРГаРита“
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Който иска да бъде здрав, трябва да пие достатъчно
вода, така съветват много лекари. но каква точно?
 основен мотив на много потребители на ГРанДеР: 

водата на ГРанДеР е по-вкусна и лесно се пие.
така пия повече и се чувствам просто по-добре!

в неговата практика истинската 
вода играе голяма роля, защото е 
важен фактор за лечението. алоис 
ерк казва, че неговите пациенти са 
във възторг от ГРанДеР. „Децата 
изведнъж искат да пият водата, 
която е само за плакнене на уста-
та в кабинета.“ също и за моите 
уреди ГРанДеР има положително 
влияние, разказва зъболекарят: „За 
уредите трябва да се правят го-
дишно микробиологични тестове. 
За да се достигнат предписаните 
стойности, трябва да се използва 
химия, защото в микротръбички-
те, а и в самите уреди се разви-
ват водорасли и котлен камък. 
Преди монтажа на ГРАНДЕР беше 
направен микробиологичен тест.

Само месец след монтажа 
микробите и бацилите бяха напо-
ловина намалели, след още два ме-
сеца почти нямаше такива.“

www.ds-erk.de

ЗДРАВЕ

грижим!
Здравето

да се

Не за 
БОЛЕСТТА,

трябва

а за

ЗъБоЛеКаРсКи КаБинет „еРК“
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Най-САМО

доброто!
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Расте броят на частните потребители на ГРанДеР, които 
и през отпуската, освен при всяко хранене не искат да 
се лишат от любимата си вода. Затова предлагането на 

ревитализирана вода ГРанДеР за все повече почиващи е 
важен критерий за избора на хотел или ресторант.

ГРанДеР е синоним на жизнена енергия и добро здраве – 
предимства, които искаме да предложим и на нашите гости. 

Ревитализирана питейна вода за ваната и душа 
или за едно по-приятно изживяване в осезаемо 

по-меката вода на басейна, а също и за ястия и напитки, 
приготвени с ревитализирана вода – с ГРанДеР 

винаги имаме нещо повече и гостите го оценяват. 
Много хотелиери и ресторантьори с поглед напред, 

вече са разбрали това.

ГРАНДЕР ХОТЕЛ и РЕСТОРАНТ
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Ресторантите „интершпар“ разши-
ряват предлагането на напитки: 
предлагането на висококачестве-
ни ястия и напитки на ниски цени е 
основна задача на около 60 ресто-
ранта „интершпар“ в цяла австрия. 

над 35 000 клиенти се възползват 
от тази покана. всеки ден. от известно 
време ресторантите „интершпар“ до-
пълниха менюто на напитките с реви-
тализирана вода от чешмата. 

в почти половината ресторанти в 
австрия вече тече вода на ГРанДеР. 

„Чешмата на ГРАНДЕР стилно 
обогатява нашето меню от на-
питки. Така изпълняваме желание-
то на много наши гости да пият 
една чаша чешмяна вода“, разказва 
Кристоф вениш, ръководител на 
„интершпар-Гастрономия“.

www.interspar.at

Хотелите на ЮФа от години и 
от убеждение предлагат вода на 
ГРанДеР. 

управител на ЮФа Герхард вендл: 
„За нас устойчиво развитие не е 
само дума. Ние го прилагаме във 
всеки от нашите над 40 комп-
лекса в сърцето на Европа. За нас 
е важно да предадем това и на на-
шите гости.“

вече години наред гостите на хо-
телите ЮФа пият вода на ГРанДеР. 
„вкусът е просто по-добър“, обобща-
ва Герхард вендл. също и почиващи-
те дават положителен отзвук за пи-
тейната вода.

на 15 декември 2011 г. тържестве-
но беше открит нов хотел: ЮФа 
нокберге на Хохриндл, разположен 
непосредствено до ски-пистата. през 
пролетта на 2012 г. се прибави и ЮФа 
вайсбриах – и в двете сгради гостите 
ползват вода на ГРанДеР.

www.jufa.at

Към групата „Кристални бани“ при-
надлежат днес общо дванадесет 
термални бани, в десет от тях вече 
тече вода на ГРанДеР. 

Директорът Хайнц Щайнхарт гле-
дал документалния филм “това, което 
знаем е само една капка” и решил да 
приложи ревитализирана вода в ба-
ните.

Хайнц Щайнхарт: „Нашите 
очаквания се оправдаха. Където 
имаме ГРАНДЕР, спестяваме от 
химия, водата е по-мека и по-
малко мирише на хлор. Ревитали-
зираната чешмяна вода за пиене 
намира добър отзвук и сред наши-
те гости.“

Шефът на „Кристални бани“ има 
и в къщи уред за ревитализиране 
на вода и е много доволен: „Кога-

то преди не бях в къщи повече от 
две седмици, от чешмата изли-
заше първо кафява течност, но 
откакто имам ГРАНДЕР, този 
проблем не съществува.“

www.kristall-baeder-ag.com

„КРистаЛни Бани“ аД
„укрепващи бани, сауна и спа“.
под това мото Кристалните терми в 
Германия посрещат хиляди посетители

КРИСТАЛНО
Ясно

ГРАНДЕР действа. Посетителите са впечатлени 
от високото качество на водата.

“Вкусът на ГРАНДЕР 
е просто по-добър”, 
убеден е управителят 
на ЮФА 
Герхард Вендл

Кристоф Вениш, 
ръководител на 
“Интершпар - 
Гастрономия”

ЮФа - МЛаДеЖКи и сеМеЙни 
ХотеЛи

Ресурсът 
вода е 
важен за 
нас!
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Feel well
„интеРШпаР“
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„Нашият стремеж е гостите ни да се чувстват добре, да са удовлетво-
рени и да дойдат с удоволствие пак“, казва ангелина егл, директор, „дали в 
обслужването или в предлагането – нашата концепция залага на хармо-
ния до най-малкия детайл и нашите гости го чувстват.“ Затова по тради-
ция на медицината аюрведа редовно хармонизираме хотела с пелин (Artemisia 
Tridentata) с церемониално опушване, а екологични строителни и други ма-
териали допринасят за доброто самочувствие. Разбира се, и водата е голяма 
тема. Затова ангелина егл от 2006 г. залага на вода ГРанДеР – гостите на хотела 
намират, че това е чудесно.

www.hotelamstephansplatz.at

В средата е силата
ХотеЛ на ЩеФанспЛаЦ
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Екологичният хотел

Планината зове

Let’s go Ayurveda!

в този хотел разходът на енергия е нула, което значи, че сами си произвеждат 
цялата енергия, която потребяват. всеки гост, който пристигне с влака, получа-
ва 10 % „зелен бонус“ върху цената на стаята. от 2009 г. в бутиков хотел „Щатха-
ле“ залагат също така на ревитализирана вода ГРанДеР. Михаела Райтерер, ди-
ректор, се е запознала в миналото с най-различни методи за ревитализация 
на вода и е убедена в страхотното качество на водата си: „За мен е очевидно, 
че водата на ГРАНДЕР е много по-добра от „нормалната“, затова и не 
искам друга вода в къщата си!“

www.hotelstadthalle.at

спа хотел „Фрут“ е разположен на слънчевото високо плато на Мелхзее-Фрут посред девствена природа и живописна 
планинска природа. високопланинският хотел в тази си форма е уникален и представлява едно атрактивно място за 
откъсване от света в центъра на Швейцария. 

откакто управителят Ралф тройтхард се е убедил в качествата на ГРанДеР при една дегустация на кафе, и тук тече 
ревитализирана вода: „При тестването на кафе установих много голяма разлика във вкуса, кафето с ревитали-
зирана вода беше много по-ароматно.“

www.fruttlodge.ch

особено кулинарно удоволствие получават във Фидазер Хоф гостите, които 
предпочитат вегетарианска и аюрведа-храна, защото много ястия се приготвят 
на вегетарианска основа с допускане на мляко и яйца. особено внимание тук 
се обръща на напитките: има специално помещение за чайна церемония, зато-
ва не е учудващо, че система на ГРанДеР доставя висококачествена вода. 

Роланд Хефлигер, собственик: „Аз през 90-те години от разкази на 
потребители на ГРАНДЕР чух за ревитализираната вода и оттогава я 
ползвам. Много от нашите гости също станаха запалени почитатели 
на ГРАНДЕР.“

www.fidazerhof.ch

БутиКов ХотеЛ „ЩатХаЛе“

спа ХотеЛ „ФРут“

ФиДаЗеР ХоФ

Зелен лукс
Далеч от всичко. на 100 километра от Мюнхен и на 1000 метра височина. Дворец „елмау“ е не само храм на лукса и 

на спа, но също така място с история. първоначално изграден като убежище, където някой да се скрие от света, през 
втората световна война дворецът станал дом за войници от фронта, после болница за туберкулозно болни. Дитмар Мю-
лер-елмау, син на основателя, преустроил сградата в сегашния луксозен комплекс за почивка. Монтираната система на 
ГРанДеР доставя висококачествената вода за гостите.

www.schloss-elmau.de

ДвоРеЦ „еЛМау“

Желание 
за море

уве Хайдфелд, готвач на се-
бастиянс ресторант, е голям фен на 
морето. омари, миди и риба, сервира 
се всичко, каквото сърцето пожелае. 
тук се готви с вода на ГРанДеР. уве 
Хайдфелд: „Зеленчуците ни сега са 
още по-вкусни.“ 

Гостите в себастиянс много ха-
ресват ревитализираната вода. ня-
кои дори са се запалили и вече сами 
притежават система на ГРанДеР.

www.sebastians.ch

„сеБастиянс“ ХотеЛ

Хотел „Бергланд“ в Зеефелд 
предлага на гостите си на 1200 м ви-
сочина „all inclusive/top quality“-пакет, 
който включва спа, спорт, кулинария 
и истинско гостоприемство, както 
и най-добрата вода. управителят 
Маркус Дашил е истински пионер на 
ГРанДеР.

още преди 20 години в хотела била 
инсталирана система на ГРанДеР, и то 
за цялата сграда. Резултатът е много 
добър. Маркус Дашил: „Химикали-
те в басейна бяха значително на-
малени и гостите са впечатлени 
от мекотата на нашата вода. 
Според тях е много приятно, че в 
закритото помещение на басейна 
почти не мирише на хлор.“

www.h-bergland.at

Пионерът
ХотеЛ „БеРГЛанД“

©
 B

ou
tiq

ue
ho

te
l S

ta
dt

ha
lle

©
 H

ot
el

 B
er

gl
an

d

©
 S

ch
lo

ss
 E

lm
au

©
 sh

ut
te

rs
to

ck

©
 F

id
az

er
 H

of

©
 H

ot
el

 F
ru

tt
 L

od
ge

 &
 S

pa
ХОТЕЛ и РЕСТОРАНТХОТЕЛ и РЕСТОРАНТ



24 ГРАНДЕР ЖУРНАЛ ГРАНДЕР ЖУРНАЛ 25 

Eat, Drink, Watch!
За 43 минути се завърта около оста си ресторантът на планинския връх 

Щанзерхорн и предлага изглед към цялата панорама. от 2009 г. в „Рондорама“ 
има вода на ГРанДеР и най-вече главният готвач андреас Келер е възхитен от 
нейното качество. „Научих за ГРАНДЕР във връзка с хляба, който получа-
ваме от нашия доставчик хлебар. Този хляб за мен винаги е криел една 
тайна. Беше по- сочен от другите хлябове, а когато го замразявахме и 
после отново го печахме, имаше вкус, сякаш току що е излязъл от пе-
карната. В един момент научих, че хлебарят използва ревитализирана 
вода. Аз настоях да вземем и ние система на ГРАНДЕР.“

www.stanserhorn.ch

въРтяЩ се РестоРант „РонДоРаМа“

Слънчевата 
страна

Курортът „Зоненалп“ убеждава с 
една комбинация от лукс, семейна 
атмосфера и вода ГРанДеР. инста-
лацията на апаратите на тиролеца 
Йохан Грандер довела в началото до 
един странен резултат: „Обслужва-
щият персонал се оплака, че по 
чашите остават ивици след мие-
не“, разказва Георг Щос, техн. ръко-
водител на Зоненалп. „Очевидно с 
техниката на ГРАНДЕР стой-
ностите на водата се промениха, 
така измивният препарат се ока-
за свръхдозиран, оттам ивиците. 
Намалихме препарата с 10% и ча-
шите пак станаха чисти.“ 

особено приятно е усещането на 
водата в басейна, разказва Георг Щос: 
„За година използвахме десет бу-
тилки хлорен газ по-малко, това 
прави 650 килограма. Това е поло-
жително не само за природата, а 
също и за мириса. В нашия басейн 
вече почти не мирише на хлор, кое-
то, разбира се, е много приятно за 
гостите!“

www.sonnenalp.de

КуРоРт „ЗоненаЛп“

Донеси ми 
еделвайс...

в хотел „еделвайс“ в Берхтесгаден 
добрата почивка е на първо място. 
на покрива на хотела панорамен ба-
сейн с площ 120 кв. м с места за ля-
гане и алпийски градини предлага 
незабравим изглед към алпите. още 
от откриването тук има система на 
ГРанДеР.

томас Хетегер, собственик: „В дру-
гата наша сграда в Гросарл бяхме 
много доволни от ГРАНДЕР, за-
това искахме и в Берхтесгаден 
от самото начало да предлагаме 
ревитализирана вода. Гостите 
казват, че е страхотно, много им 
харесва меката и приятна вода 
в басейна. Освен това водата на 
ГРАНДЕР е много предпочитана 
като напитка.“
www.edelweiss-berchtesgaden.com

ХотеЛ „еДеЛваЙс“

В „Белият кон“  
на Волфгангзее...

… там щастието те чака пред вратата и ти вика: „Добро утро, влез и забрави 
всичките си грижи!“ оперетата на Ралф Бенацки на времето направила „Белия 
кон“ световно известен. Днес домакините на традиционния хотел дефинират 
легендата по нов начин. с лукс, разглезване на клиентите и същевременно с 
шармантно гостоприемство. от няколко години системата на ГРанДеР доста-
вя най-добрата вода на гостите. Ревитализираната вода се ползва навсякъде 
в сградата и е на разположение на всички гости в закрития басейн на хотела.“

www.weissesroessl.at

РоМантиЧен ХотеЛ „БеЛият Кон“

Залага на 
ревитализирана вода

Свежи и хрупкави

Висша наслада

в хотел ресторант „таубенкобел“ вече от 15 години е инсталирана система 
на ГРанДеР. семейство езелбьок е убедено в положителното действие на ре-
витализираната вода: „Като мислехме за гостите и тяхното добро само-
чувствие, ние решихме и сме убедени: водата трябва да е вкусна и висо-
кокачествена!“

www.taubenkobel.at

Разположен насред свободния от автомобили Заас-Фее, обкръжен от пла-
нини, спиращи дъха, ето къде е „Фериен-арт“ Курорт и спа. от десет години тук 
има вода на ГРанДеР. Шантал антаматен, собственичка: „Ние предварително 
направихме основно проучване. „Тестът с ябълката“ накрая ни убеди: 
измих една ябълка с ревитализирана вода, а друга една с нормална чешмя-
на вода. Ябълката “на ГРАНДЕР” остана хубава, а другата се сбръчка. В 
цялата кухня използваме влиянието на ГРАНДЕР много широко: ние има-
ме много салатни бюфети, листната салата от ГРАНДЕР насам вече не 
увяхва така бързо, а остава по-дълго свежа и хрупкава.“

www.ferienart.ch

„Водата е по-мека, като кадифе, след баня човек се чувства просто 
свеж и отпочинал.“ Към този извод след монтажа на ГРанДеР ревитализация 
на вода се присъединяват и гостите на 5-звездния интералпийски хотел „тирол“ 
на високото плато на Зеефелд. Ревитализирана вода тук има в интералпийския 
спа комплекс с площ 5000 кв. м при различните видове бани, но също и в “ру-
чея” в ресторанта и в “солената скала”. 

www.interalpen.com

ХотеЛ РестоРант „тауБенКоБеЛ“

„ФеРиен - аРт“ КуРоРт и спа

интеРаЛпиЙсКи ХотеЛ „тиРоЛ“
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природата е най-добрият учител. а най-бързо се учи
детето. Значи какво по-близко от това, да се предава на

най-малките знанието за добрата вода.
в много училища вече се предлага вода на ГРанДеР, ученици

и учители я приемат с одобрение. наред с често хваления
добър вкус младите хора също така биват подтиквани да се

замислят, какво представлява водата.
при някои този нов събуден интерес стига даже до

там, че избират положителните ефекти на
ревитализираната вода като тема за матурата.

Животаучим

УЧИЛИЩЕТО,
НЕ за
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през есента на 2000 г. се родила 
общата идея в рамките на обучението 
по „енергийно планиране, сградна и 
охладителна техника” с лабораторни 
упражнения да се тества и измери 
ползата от водата на ГРанДеР в сани-
тарната, отоплителна и климатизира-
ща област.

с многобройни опити при условия, 
близки до реалните, под ръководство-
то на Йозеф трумер - ръководител на 
дипломни работи на двама дипло-
манти било изследвано действието на 
ревитализацията на вода ГРанДеР при 
питейна и топла вода, а също и при 
климатични инсталации.

след няколкогодишни лабора-
торни тестове и практически опит в 
самия колеж „Мьодлинг“ беше изме-
рена ползата от ревитализацията на 
ГРанДеР за околната среда в резултат 
на пестене на химикали и на енергия. 
още едно предимство: снижаване 
на разходите с по-малко работа по 
поддръжка и ремонти.

обобщени резултати:
» по-голяма трайност на питейна-

та вода!
» намаление на котления камък 

по отопляемите площи!
» по-малко затлачвания и корозия 

в отоплителни инсталации!
» намаление на микробите и баци-

лите в климатични инсталации.

сътрудничеството между Коле-
жа „Мьодлинг“ и ГРанДеР в полза 
на всички участници вече стана 
постоянно, с цел систематично да 
се използват резултатите от теку-
щи проучвания за приложенията в 
практиката.

htl.moedling.at

За много високи подскоци
вода ГРАНДЕР преди тренировка

Горди с новите експерти по водата:
ляво - дясно: Аугуст Тойфл, Готфрид 
Щойрер и Ханс-Юрген Шпонзайлер

Колежите по туризъм в Кремс от 10 
год. насам със своя учебен хотел 
са получавали няколко пъти евро-
пейския екологичен знак, признание 
за техните усилия в полза на околна-
та среда. инсталирането на чешма 

ГРанДеР в училището допълва тази 
стратегия. Защо изборът е паднал 
върху ГРанДеР, Готфрид Щойрер, 
член на ус, обосновава в едно изре-
чение: „За нас е важно да запазим 
водата като наше най-ценно бла-

го и искаме да бъде престижно да 
пиеш вода на масата.“

новите дипломи 
на 18 ноември 2010 г. в училище за 

хотелиери „Кремс“ се състоя първият 
дипломантски изпит за експертите по 
водата. 21 отлично подготвени уче-
ници издържаха новия за австрия 
изпит с много добър и отличен. Мла-
дите експерти по водата показаха 
задълбочено знание за всички видо-
ве вода, които се използват в ресто-
рантьорството и хотелиерството.

www.hlfkrems.ac.at

Little Dancing Stars

Хореографите педагози на ба-
летното училище изискват от уче-
ниците да пият много. „Само кой-
то пие достатъчно и редовно, е в 
добра кондиция и има високи ре-
зултати. При интензивни физи-
чески занимания потребността 
от течности нараства бързо не-
колкократно. Затова ние разреша-
ваме пиене не само в почивките, но 
и по време на часовете“, разказва 
Гизела Ронекер, собственичка.

стартов сигнал за един нов, поле-
зен за кондицията ритуал за пиене в 
балетното училище била инсталация-
та на ГРанДеР ревитализация на вода. 
уте Хубшнайдер, която в подготви-
телния клас се грижи за най-малките 
танцьори е убедена:

„С помощта на ревитализира-
ната вода нашите ученици разби-
рат голямото значение на пиенето 
и научават, колко важна и ценна е 
нашата вода.“

www.ballettfachschule.de

ИЗУЧАВА
Водата

ВЕЧЕ СЕ

Успешно сътрудничество
теХниЧесКи КоЛеЖ „МьоДЛинГ“

ученици и учители много харесват ревитализирана вода 

Ученици на колежа “Мьодлинг” правят 
успешни опити като изследователи на водата

уЧиЛиЩе За ХотеЛиеРи КРеМс
Колежите по туризъм в „Кремс“ предлагат вече и 

обучение за „експерти по водата“, 
естествено с ГРанДеР

©
 G

ot
tfr

ie
d 

St
eu

re
r

©
 H

TL
 M

öd
lin

g
©

 P
riv

at

уЧиЛиЩе За БаЛет „РонеКеР“
За да подобрят физическата подготовка на учениците по балет, 
в балетното училище „Ронекер“ залагат на вода ГРанДеР
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ангажиран екип учители от професионални гимна-
зии Линц 6 § 7 през изминалите две години си поставил 
между другото следните цели: намаляване на отпадъците 
чрез подобро разделение, промоция на водата като здра-
вословна и преди всичко безплатна напитка, както и на-
маляване на пластмасовите за сметка на бутилки за мно-
гократна употреба.

томас Митерленер, директор на гимназията: „Така от 
първия път успяхме да спечелим наградата на града 
Линц за екология ИРИС 2011 г., а също и да привлечем 
като съпричастни колеги и училищното настоятелс-
тво. Като следваща стъпка се опитахме да повишим 
консумацията на вода чрез подобрение на качеството 
и оптимална информация и разгласяване.“

в лицето на ГРанДеР намерихме идеален партньор за 
да постигнем двете цели. от учебна година 2011 в цялата 
сграда на двете училища тече витална вода от всички кра-
нове и от една специална чешма-фонтан на ГРанДеР.

томас Митерленер: „Дори скептиците установиха 
при виталната вода едно чувствително подобрение 
на качеството. Фирмата „Грандер“, както и екипът 
защитници на околната среда, направиха интензивна 
информационна кампания и обучение, което доведе до 
частичен успех. Частичен затова, защото трайна-
та промяна на навиците за пиене не може да стане 
изведнъж, а е една постоянна задача, за която трябва 
да се стараем – в полза на околната среда и здравето.“

www.berufsschulelinz7.at

Ново начало в Линц
пРоФесионаЛни ГиМнаЗии ЛинЦ 6 § 7
с помощта на ГРанДеР в учебния план на професио-
нални гимназии Линц 6 § 7 е включен здравословен
начин на живот и защита на околната среда.

Матура за водата
ФутБоЛна аКаДеМия „МатеРсБуРГ“
Четири ученици представят резултатите от изследване върху водата на 
ГРанДеР в рамките на тяхната матура

учениците са посетили фирми в хранително-вкусовата промишленост, хоте-
лиерството и ресторантьорството, здравни заведения и в индустрията, които 
имат инсталирана система на ГРанДеР, с цел да научат, как действа ревитали-
зираната вода. учениците установили, че посетените предприятия използват 
по-малко химия. освен това, те установили, че водата на ГРанДеР е по-добра 
за човешкото тяло. „Особено в спорта това  може да е от голямо значение“, 
убедени са младите „водни изследователи“.

www.aka-burgenland.at

Живописното разположение сред предалпийския пейзаж на алгой допри-
нася за популярността на академията. по време на почивка в австрия баварс-
кият музикант Юрген Шварц се запознал с ревитализацията на ГРанДеР и бил 
впечатлен. незабавно той се погрижил виталната вода да потече и в части от 
музикалната академия в алгой. 

Шварц: „Откакто използваме ГРАНДЕР, пия дневно поне една кана с 
вода. Нашата вода е просто по-вкусна и остава прясна много по-дълго 
време.“ стигнало се даже до „воден туризъм“ в сградата: сътрудници от по-отда-
лечените офиси, които още не са снабдени с витална вода, като начало на деня 
идват да си напълнят една кана с вода на ГРанДеР.

www.musikinbayern.de

БаваРсКа МуЗиКаЛна аКаДеМия „МаРКтоБеРДоРФ“
през 1984 г. в бившия дворец на курфюрста на Марктобердорф
била основана втората музикална академия в Бавария.

Музика във въздуха...

Детска градина, две училища и 
закрит басейн: всички са оборудва-
ни със система ГРанДеР. Гюнтер пош, 
кмет на адмонт е фен на ГРанДеР от 
самото начало. За него било ясно, че 
преди всичко децата трябва да по-
лучат възможността да пият добра 
вода вместо сладки плодови сокове 
и съвсем между другото да се зани-
маят с важната тема за водата. Децата 
приемат много добре виталната вода, 
като много я пият: „веднъж бабата на 
едно дете била болна. Загриженото 
внуче след училище напълнило от 
нашата вода ГРанДеР в шише да за-
несе на баба, да оздравее по-скоро“, 
усмихва се една учителка.

Само витална 
вода!

аДМонт, австрия
тук залагат само на ревитализирана 
вода

©
 A

KA
 B

ur
ge

nl
an

d

©
 H

ol
lin

ge
r

©
 P

riv
at

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

УЧИЛИЩАУЧИЛИЩА



32 ГРАНДЕР ЖУРНАЛ ГРАНДЕР ЖУРНАЛ 33 
32  GRANDERJOURNAL

„испансКо ДвоРЦово уЧиЛиЩе по еЗДа“, виена
Ревитализирана вода за “Белия балет” на 

„испанското дворцово училище по езда“ във виена.

те са неотменна част от виена, както е катедралата „св. 
стефан“, виенското колело и Държавната опера: липица-
нерите. от 2003 г. прочутите бели жребци в оборите на 
„виенското училище по езда“ и от 2005 г. също и в летни-
те обори на Хелденберг в Долна австрия пият вода на 
ГРанДеР. 

„испанското дворцово училище по езда“ във виена, 
едно от най-значимите културни съкровища на света, е в 
цял свят не само най-старата, то е единствената институ-
ция, където от над 460 години се поддържа и практику-
ва висшата школа на класическото изкуство на ездата в 
най-чистата му форма.

Достатъчно вода всеки ден 
За да може да се гарантират върховите постижения на 

тези животни, те, разбира се, трябва да получават опти-
малната храна и вода. особено важно за здравето и само-
чувствието на липицанерите е да пият достатъчно вода. 
Главният коняр Йоханес Хамингер решил през 2003 г. да 
осигури вода ГРанДеР за своите животни. „Считам, че 
водата, която идва направо от извора, е с най-високо 
качество. С ГРАНДЕР чешмяната вода се ревитали-
зира и така се връща в първоначалното си състоя-
ние“, убеден е главният коняр.

откакто съоръженията за ревитализация на Йохан 
Грандер са свързани, конете пият повече и даже коликите 
сред конете са намалели значително. „Но също и езда-
чите и другите работещи пият сега повече чешмяна 
вода“, разказва Йоханес Хамингер.

Мобилен ГРанДеР 
от скоро липицанерите и хората, които се грижат за тях 

не трябва да се лишават от водата на ГРанДеР дори когато 
са на турне, защото един преносим уред за ревитализация 
е навсякъде с тях.

www.srs.at

ЗАЛОЖИ на

Печелившия
КОН!
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Хранителните продукти са важна съставна част на нашето
ежедневие. ето защо са високи и изискванията към

производителите. при всички продукти водата е важна
суровина, която има голямо влияние върху качеството.

отчитайки това, все повече производители избират
да приложат ревитализацията на ГРанДеР.

отзивите на много клиенти потвърждават правилността на
този избор: „вашият продукт просто има по-добър вкус, с

който се различава от другите.“

по-добро!
доброто
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пчеларят от Бургенланд симон 
тьочингер е направил нещо по-
вече за да засили действието на 

меда. той витализира своя продукт с 
ГРанДеР. симон тьочингер:

„Получавам само положи-
телни отзиви за моя мед с вода на 
ГРАНДЕР. Идвали са и клиенти, 
които казват: всъщност не обичам 
мед, но твоят мед ми се услажда.‘“ 
тьочингер има образование за инс-
трументалчик и първоначално дълго 
време е експериментирал с ГРанДеР.

„Направих например една сля-
па дегустация на вино. Една от 
чашите разбърках с ревитализи-
ращата пръчка на ГРАНДЕР. Де-
густаторите бяха единодушни, 
че ревитализираното вино е с по-
мек и същевременно по-пълен вкус. 
Също и при меда искам с ефекта 
на ГРАНДЕР да понижа повърх-
ностното напрежение и така да 
усиля вкуса.“

www.lylys.at

преди няколко години андреас 
Хайндл, майстор-сладкар и брат му 
валтер, майстор на бонбони, реши-
ли да правят техния прочут гръб 
на сърна и рогчето с ядки не само 
с висококачествени продукти като 
брашно, захар и първокласни ядки, 
но и с най-добрата вода. Монтирана 
била система на ГРанДеР за ревита-
лизация на вода. андреас Хайндл: 
„Първо пробвах ГРАНДЕР в къщи. 
Малко след това исках да го имам 
непременно и във фирмата.“

За да убеди скептиците в качество-
то на виталната си вода, андреас 
Хайндл направил един тест: „Ня-
колко мои приятели не ми вярва-
ха, че поради ревитализацията се 
получава разлика във вкуса и за-

това направих за тях една сляпа 
дегустация, с три различни видо-
ве вода. Първата вода беше обра-
ботена с уред за омекотяване на 
вода, при втората вода водопрово-
дът беше освободен от котлен ка-
мък с ел. ток, а третата беше от 
система на ГРАНДЕР. Четирима-
та дегустатори бяха единодушни: 
водата на ГРАНДЕР е с най-добър 
вкус.“

продуктите на неговата сладкарс-
ка фирма са станали още по-добри с 
ГРанДеР, убеден е майсторът сладкар. 
успехът на австрийската семейна 
фирма го потвърждава: специалите-
тите на фирма „Хайндл“ се продават в 
цяла европа и отвъд океана.

www.heindl.co.at

Лукс за небцето
сЛаДКаРниЦа „ХаЙнДЛ“
традиционната австрийска сладкарска фирма „Хайндл Конфисери“
залага на ГРанДеР. Резултатът радва небцето: сладкишите стават
още по-чудесни!

МеДът на ЛиЛи
Лечебната сила на растенията се умножава чрез

превръщането на нектара в мед.

Красотата
ИДВАотвътре

вече над десет години в дома-
кинството Гомбоц в Щраден се готви, 
чисти и къпе с ревитализирана вода 
на ГРанДеР. убедени от добрите ре-
зултати, те монтирали и във ферма-
та си система на ГРанДеР. ингрид 
Гомбоц: „Ние отглеждаме домати 
в парници и сме убедени в положи-
телното действие на ревитализа-
цията на вода.

Доматите до много голяма 
част, 95 %, се състоят от вода, за-
това водата играе решаваща роля. 
Още от началото е решаващо за 
добрата реколта растението да е 
здраво. Нашите домати растат в 
земята и се продават най-много в 
Австрия за Шпар, Хофер и РЕВЕ. “

Виталния 
домат
ДоМати „ГоМБоЦ“
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Херберт Ранингер, собственик: 
„Монтирах ГРАНДЕР ревитали-
зация на вода през 1998 г. първо в 
кокошарника. След положителни-
те резултати, това, че видимо се 
намали котления камък по поилки-
те, малко по-късно монтирахме и 
в къщата уред за ревитализация.“

особено за производството на 
своите био-макарони Херберт Ра-
нингер подчертава голямото значе-

ние на ГРанДеР:
„Напълно съм убеден, че ка-

чеството на моите макаронени 
изделия беше решително подобре-
но с ревитализираната вода.“

Гостите също са много доволни от 
виталната вода. Кани и чаши с вода 
на ГРанДеР още на закуска отварят 
интересната тема за значението на 
водата. „Гостите са впечатлени 
от приятното чувство върху ко-

жата и от добрия вкус. Много от 
тях казват, че по техни наблюде-
ния нашата витална вода остава 
много по-дълго време прясна, а ка-
фето и чаят с вода ГРАНДЕР са 
просто с по-добър вкус“, разказва 
с радост Херберт Ранингер, био-
фермер по убеждение.

www.ortnerhof-ennstal.at

Ваканция на село
оРтнеРХоФ
в ортнерхоф, Залаберг, почиващите получават само най-доброто.
освен закуска в леглото, яйца и тестени изделия, всичко домашно приготвено и, разбира се,
екологично чисто, от много години се предлага и ревитализирана вода по Йохан Грандер.
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семейната ферма на паул и урси 
Луси-Гросман се намира в община-
та обердорф в кантона нидвалден. 
освен отглеждането на холщайнски 
говеда от март 1994 г. седмично се 
произвеждат 1400 кг гъби кладници. 
отскоро в гъбарника Лупи се полива 
с вода на ГРанДеР. 

експертът го гъбите алекс Луси: 
„От разказите на съсед, който 
отглежда кокошки, научихме за 

ГРАНДЕР. Той ни разказа, че след 
като минали на вода ГРАНДЕР, ко-
кошките му са станали много по-
активни и качеството на яйцата 
им се подобрило. 

Откакто имаме ГРАНДЕР, во-
дата ни е по-мека. Настроихме 
системата за омекотяване на 
вода с пет градуса надолу, това 
дава много добра икономия.“

www.champignonsuisse.ch

от 1447 г. насам в пивоварна 
„Цьотлер“ се произвеждат различни 
специални бири, строго според 
изискването за чистота от 1516 г. Ка-
чеството на бирата зависи от мно-
го фактори. най-важните са хмел и 
малц, мая, време, фаза на луната, 

алкохол и, разбира се, вода. при во-
дата пивоварите спазват най- високи 
изисквания. За всички видове бира 
„Цьотлер“ се използва ревитализи-
рана вода на ГРанДеР. „Водата на 
ГРАНДЕР е по-трайна и е по-дълго 
време прясна“, убеден е шефът на 

пивоварната Херберт Цьотлер. „Аз 
познавам разликата и знам, че 
водата не е просто вода – това 
е, което виждам всеки ден при 
производството”

www.zoetler.de

Щастливи 
гъби

Пивоварна за специалитети

ГъБаРниК „Лупи“
Гъбите кладници на сем. Луси са добре,
защото ги поливат с вода на ГРанДеР.

Частна пивоваРна „ЦьотЛеР“
те имат вече над 565-годишна история.

в началото на 2007 г. била инс-
талирана система на ГРанДеР. 
експертът по свиневъдство томас 
нидерьост: „Откакто фермата ра-
боти с вода на ГРАНДЕР, произво-
дителността се покачи. Плодови-
тостта се увеличи, свинете май-
ки раждат повече прасенца. Сега 
около 28 на година, а преди около 
23. Също така животните са по-з-
драви и има по-малко загуби.“

Щастливи 
свине
свинеФеРМа
„еписХауЗен“, Германия
семейната ферма в еписхаузен има
170 свине-майки.

Био-бира
пивоваРна „КоБеРсДоФеР“

пивоварна „Коберсдорфер“ 
е разположена във фестивалния 
център Коберсдорф, среден 
Бургенланд, сред природния парк 
Ландзеер Берге и е заобиколена от 
два региона на Бургенланд, отлича-
ващи се с неподправена природа 
и също такива продукти. Малката 
частна пивоварна е една от малко-
то напълно сертифицирани био пи-
воварни в австрия. произвеждат 
се само био-бири от бирен ечемик 
на регионални био-фермери, висо-
кокачествен био-хмел и мека вода 
на ГРанДеР. Майстор пивовар пе-
тер Дьолингер: „След монтажа на 
система ГРАНДЕР потребявам 
много по-малко почистващи пре-
парати. Това е един добър стра-
ничен ефект. Моята фирма е био 
сертифицирана и аз исках и вода-
та да е на ниво. ГРАНДЕР пасва 
идеално на моята концепция.“

www.kobersdorfer.at

оттогава потреблението на пе-
рилни и съдомиялни препарати е 
намалено с една трета. Г-жа Бергер- 
Цехнер: „Най-впечатляващото 
беше, че изведнъж даже децата за-
почнаха да пият повече вода от 
чешмата. Сега вече само понякога 
пием плодови сокове.“

въз основа на положителния 
опит от семейното домакинство сем. 
Бергер-Цехнер решава през 2005 г. 
да монтира уред на ГРанДеР също и 
в новопостроената кравеферма. успе-
хът при животните бил още по-голям. 
Кравите започнали да пият много по-
вече вода. с пиене на повече вода се 
повишил млеконадоят, кравите били 
като цяло по-жизнени. 

Бергер-Цехнер: „Повишената 
потребност от вода можем да изме-
рим, по-високата жизненост на 
животните е по наша субективна 
преценка. Потреблението на по-
чистващ препарат за агрегата за 
доене и за резервоара за млякото мо-
жахме също в голяма степен да на-
малим. Дори течният тор по наша 
преценка е по-добре ферментирал и 
действа по-интензивно на полето. 
За ценното хранително вещество 
вода методът на ГРАНДЕР е със си-
гурност нещо много положително и 
ние можем с чиста съвест да препо-
ръчаме на всички ревитализация-
та на вода.“

Добре за 
животните
БеРГеР-ЦеХнеР, австрия
семейството монтира през 2003 г. 
система на ГРанДеР по препоръка на 
приятели, сега вече ревитализирана 
вода се ползва и в семейната фирма.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 K

ob
er

sd
or

fe
r S

ch
lo

ßb
rä

u

©
 O

yf
ac

h 
gu

at

„Естествено вкусно!“

Сомелиерът на месото

МноГо ДоБРе!
назад към природата, към естественото, към отглеждането при
подходящи за животните условия и съответното им хранене, това е
философията на инициатора на „Много добре!“ Хуберт Шмьогер.

МесаРсКи МаГаЗин „КРьосБаХеР“
най-високото качество на месото и най-
добрата вода гарантират доволни клиенти.
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всичко трябва да е естествено и природно при сомелиера на месото Хелмут 
Крьосбахер: „Ние гарантираме спазването на строги ръководни линии и 
най-високо качество с контролиран произход от добре отглеждани жи-
вотни. Чиста природа – това се усеща по вкуса.“ вече 6 години продукти-
те на тиролския месарски магазин се приготвят с вода на ГРанДеР. също и на 
щанда за продажби има от ревитализираната вода за утоляване на жаждата: 
„Клиентите я пият с удоволствие, както и моите работници,“ разказва 
сомелиерът на месото.

www.metzgerei-kroesbacher.at

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

всички фермери, които доста-
вят мляко за неговите продукти, са 
възприели този стандарт. важно 
за него освен производството на 
най-доброто мляко и сирене също 
и запазването на истинския вид 
алгойско кафяво говедо.

условията за живот на негови-
те животни в много отношения са 
особено щадящи, например не се 
отстраняват рогата на кравите. на жи-
вотните така се спестява болезнената 
процедура и човекът също печели: 
изглежда че крави, чиито рога не са 
отстранени, дават по-добре усвои-
мо от човека мляко. „Много добре!“ 
е синоним на чиста съвест, високо 
качество и с прилагането на вода на 
ГРанДеР много добър вкус. Хуберт 

Шмьогер: „Грандер предлага според 
мен най-доброто решение за акти-
виране на водата, затова го при-
лагаме и винаги при производство-
то на нашето сирене.“

Кристине Шмьогер, отдел про-
дажби: „Водата на ГРАНДЕР ми-
нава като червена нишка през 
нашето предприятие. Фермери-
те, които ни доставят, поят жи-
вотните с ревитализирана вода, в 
мандрата сиренето се мие с реви-
тализирана вода, а също и наши-
те клиенти в магазина могат да 
пият от чешмата на ГРАНДЕР. 
По някой път наминават само да 
пият една чаша вода на ГРАНДЕР.“

www.oyfach-guat.de
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Гюнтер Щок, председател на во-
доразпределителното дружество, 
отдавна е фен на ГРанДеР:

„В моя хотел от 20 г. има систе-
ма на ГРАНДЕР. Много съм дово-
лен, затова поисках да предоставя 
и на другите предимствата на ре-
витализираната вода.“

пробно пускане 
през септември 2010 г. на трите 

тръби за приток на вода на община-
та и в резервоара били инсталирани 
уредите на ГРанДеР за ревитализа-
ция на вода. Жителите на Мадзайт 
били информирани, че ще се пуска 
пробно ГРанДеР, но не им казали, 

точно кога. „Въпреки това няколко 
жители на селото малко след 
пускането дойдоха при мен и ка-
заха, че водата сега има друг вкус“, 
разказва Гюнтер Щок.

също и хотели и ресторанти от 
региона се зарадвали, че „по-лесно се 
чисти“ и реализирали икономия на 
перилни препарати.

ГРанДеР действа 
Друг ефект бил, че в много уреди 

за варене на вода и бойлери котле-
ният камък се разтворил и можали да 
го изчистят. Гюнтер Щок: „Само за 24 
часа след пуска на ГРАНДЕР в ре-
зервоара за вода се разтвори един 

дългогодишен упорит слой котлен 
камък. Навсякъде имаше бели 
петна, наложи се да изпразним ре-
зервоара и да го напълним наново.“

За жителите на Мадзайт водата на 
ГРанДеР вече е станала неотменима 
част от тяхното ежедневие.

МаДЗаЙт, австрия
водоразпределителното дружество Мадзайт-

Хинтертукс в Цилертал снабдява една цяла
община с най-добрата вода.

ВОДа
Ревитализирана

за всички!

Гюнтер Щок, 
председател на 
водоразпределителното
дружество в Мадзайт
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еКо-МанДРа „теГеРнЗееРЛанД“
Мандра в Кройт инсталира система на ГРанДеР,
за повече прясна вода и по-високо качество на продуктите.

Макаронените изделия на сем. 
Щангл се приготвят всеки ден пресни 
с висококачествена твърда пшени-
ца, пастьоризирани яйца на прах и 
вода на ГРанДеР. още през 1999 г. 
в предприятието била монтирана 
система на ГРанДеР.

оттогава сушенето на изделия-
та се получава по-добре. Клиентите 
са впечатлени от крайния резултат: 
„Макароните на Щангл са просто 
по-вкусни, разпознавам ги сред 
всички други“, разказва постоянен 
клиент.

www.stanglnudeln.at

Специални 
макарони
МаКаРони „ЩанГЛ“

системата на ГРанДеР първо-
начално била инсталирана за да се 
облекчи невродермита на сина на 
сем. егер.

ангелика егер: „Много скоро има-
ше резултат. Синът ми при къпа-
не винаги плачеше. Когато по чувс-
твителната му кожа попадаше 
вода, му причиняваше болка. Едва 
когато започнах да го мия с вода на 
ГРАНДЕР, това престана. Той за-
почна да пие и вода от чешмата. 
Междувременно цялото семейство 
прави така. При нас рядко има со-

кове или минерална вода. Ние пием 
почти само ревитализирана вода 
и то  поне към четири литра на 
ден.“

също и в месарския магазин во-
дата на ГРанДеР скоро станала це-
нен фактор: „Винаги сме издържали 
успешно на редовните хигиенни 
инспекции, въпреки че ползваме 
вече по-малко химия за чисте-
не на режещите инструменти и 
съоръженията. Съдържанието 
на микроби и бацили е постоянно 
изключително ниско.“

За колбасите и шунката
МесаРсКи МаГаЗин „еГеР“, австрия
тук ще намерим голям избор от получили награди
специалитети шунка и колбаси. от 18 години се
произвежда с вода на ГРанДеР.
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Наслада на високо ниво

опитът с ползване на ревитализи-
рана вода в ресторанта и многоброй-
ните положителни резултати на дру-
ги производители на хранителни 
продукти накарали председателите 
на дружеството Ханс Лео и Йозеф 
Богнер да приложат ГРанДеР ревита-
лизация на вода в новото предприя-
тие. 

„Пиенето на витална вода е 
много по-приятно, усеща се по-ме-
ко и даже водата за кнедли реаги-
ра положително“, радва се Йозеф 
Богнер. Решаващи фактори за добрия 
краен продукт са качеството на суро-

вината мляко, доброто владеене на 
занаята от сиренарите и хигиената.

продукти, които имат контакт с 
вода на ГРанДеР , имат също така по-
фина консистенция, подобър и силен 
вкус и са по-трайни.

Ханс Лео и Йозеф Богнер се радват 
също така на по-малко наслоения в 
инсталационната система и повише-
на разтворимост за мазнини. 

постигнатото така пестене на по-
чистващи препарати дава допълни-
телно добър ефект за околната среда 
и води до икономии.

www.naturkaeserei.de
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СЪЖИВЕНО ЗЕМЕДЕЛИЕТЕХНОЛОГИЯТА НА ГРАНДЕР В БЪЛГАРИЯ

ОгЛЕДаЛОТО, 
„ЛеноКс ФРоуЗен ФууДс“ еооД е 

един от най-големите производители 
на биологични ягодоплодни – око-
ло 320 дка ягоди, малини и капини. 
Разположена в полите на Балкана 
– до село Добродан, община троян, 
фирмата има амбицията да достигне 

което ни гледав очите!

Заставаме зад
истинските неща!

Малините благодарят 
на грандер

това е девизът на павлин пантов, 
който отглежда 8 сорта органични 
ябълки с марка „Диобио“ от 2009 г. Гра-
дината му от 54 дка се намира в село 
Долно Белотинци, община Монтана.

„ЛеноКс ФРоуЗен ФууДс“ еооД

павЛин пантов, пРоиЗвоДитеЛ на яБъЛКи

до 1000 тона годишно производство. 
Затова благоприятстват не само 
чистият планински въздух, както 
и близостта на река осъм и отго-
ворният персонал, а особено и 
иновативното мислене на управи-
теля Божидар петков, който избира 

технологията на Йохан Грандер за 
ревитализация на водата, с която се 
поливат, засадените масиви. Добрите 
резултати не закъсняват: малините, 
поливани със структурирана вода не 
спират да дават плод, дори в края на 
месец ноември – нещо необичайно 
за растенията, отглеждани на откри-
то. при това качеството на събирани-
те плодове е завидно високо, както 
може и да се види в краткия филм на: 
www.grander.bg 

Павлин Пантов

моб. 0887 83 54 92

Божидар Петков
моб. 0887 83 21 41
www.lenox-bg.com

има капково напояване, ползва 
вода от близката река Шубла. павлин 
пантов избра проточното стройство 
на Грандер от самото засаждане на 
градината. 

„Има видима разлика в развитие-
то на растенията, които се поли-
ват със структурирана вода. Това 
го установих още първата година.“ 

павлин е доволен от това, че техно-
логията на Грандер определено помага 
за качеството на над 30 тона биологични 
ябълки, които той бере всеки сезон.

www.diobio-bg.com

екзюпери напомня, че съществено-
то е невидимо за очите. и наистина все 
по-отчетлив става конфликтът между 
човешкото знание за света и употре-
бата му на практика. сякаш човешката 
история е история на несъщественото.

Делфийският призив – „опознай 
себе си!” никога не е събирал големи 
групи от хора, но днес самоосъзнава-
нето е станало повече от всякога важно 
за оцеляването на човечеството и за 
живота на Земята.

Знаем, че всичко живо е трепете-
не, вибрация, честота. наясно сме и 
че чистата вода и здравите пчели са 
първото условие, за да може да съ-
ществува всичко живо. сега сме на 
крачка да загубим, това което ни е да-
дено. и единствената причина за това 
е нашето „експлозионно” мислене. Да 
сме честни означава да си признаем и 
осъзнаем, че традицията, която бележи 
завоюването на природата от човека е 
гибелна не само за него, но и за цяла-
та планета. Цялата ни история е тъжна 
еволюция на рафинираното робство, 
ту на един човек върху друг, ту на чове-
ка върху природата. „експлозионното” 

мислене е пропило цялото ни съществу-
ване – от това, с което се обличаме и 
това, с което се храним, до това с кое-
то се придвижваме и това, с което се 
топлим. въпреки че коефициентът на 
полезно действие е безкрайно малък, 
че суровините свършват, за вечния дви-
гател ни е обяснено, че не съществува, 
а научните открития са верни, само до-
толкова, доколкото са полезни. една 
различна, древна и новооткрита тра-
диция, която ни се представя чрез ра-
ботата на никола тесла, вилхелм Райх 
и виктор Шаубергер – тази на „импло-
зионното” мислене, ни показва, че сво-
бодната енергия съществува и човек 
може да се ползва винаги от нея. при-
ложението на свободната енергия в 
практиката е било винаги целенасоче-
но възпрепятствано, но е невъзможно 
то да бъде спряно.

тиролецът изобретател Йохан 
Грандер успява да върне на „косми-
ческото явление” вода истинската й 
природна жизненост с откриването 
на така наречената „информационна 
вода”, която безконтактно предава 
информация на всяка друга вода и ра-

боти вечно. Добруджанецът ветеринар 
Цоньо Георгиев изобретява информа-
ционни носители, които оздравяват 100% 
пчели, растения и хора. съчетаването 
на двете технологии вече даде първи-
те резултати. ето как „имлозионното” 
мислене и технология променят хора-
та и лекуват успешно природата, като 
на бойното поле на завоевателите „по-
никват” здраве и хармония.

Пламен Аспарухов, управител на „Варна пласт” 
ООД – изключителен вносител на технологията 
за ревитализация на водата на Йохан Грандер
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С „КЕН“…
        всеки ден… съживен!

Фирма „Кен“ аД – стара Загора 
притежава един от най-модерните 
и високопроизводителни заводи за 
колбаси в България. продуктите с 
марка „Кен“ не съдържат ГМо и соя. 

техническият директор на фабри-
ката Динко Марков  споделя  -  „Полз-
ваме вода от водопровода, в която 
има много хлор и варовик, които 

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ГРАНДЕР В БЪЛГАРИЯ

Двойна сила дава високата ефективност на микрото-
ровете ,,Буралл”– от една страна ентусиазма на двамата 
братя изобретатели и производители – Любчо и недялко 
Любчеви, а от друга - потопяемите устройства на Грандер, 
придаващи естествена виталност на крайния продукт. 

Просто спазваш указанията за употреба и оста-
вяш природата да си свърши работата!

www.burall.info

стефан иванов знае ясно какво 
иска - биологично овощарство. 

Затова ревитализираната вода, с 
която ще полива насажденията си от 
100 декара череши е просто необхо-
димост. вътрешната му убеденост в 
ефективността и целесъобразността 
на Грандер технологията му дават 
смелост да не посяга към химични 
препарати. и няма съмнение, че гра-
дината му ще се отблагодари със 
здрави, естествени и вкусни череши. 

Изкушението на дръжка

Тайната 
на здравите и 
необичайно устойчиви 
растения

стеФан иванов - пРоиЗвоДитеЛ на ЧеРеШи

„Кен“ аД - стаРа ЗаГоРа

ФиРМа „ДанЧиК“ еооД

ФиРМа „БуРаЛЛ“  ооД

Пламен Аспарухов и Стефан Иванов, моб. 0898 555514

Пламен Аспарухов и Йордан Йорданов 
моб. 0887 271194Пламен Аспарухов и Недялко Любчев, моб. 0889 903704

СЪЖИВЕНА ХРАНА

определено създават проблеми на 
машините и съоръженията.“  

Как да бъде преодоляно това?  
през 2012 г. собствениците на „Кен“ – 
Румен нонов, Румен Кузманов и пла-
мен исионов залагат на технологията 
на Грандер, с която се обработва ця-
лата вода, участваща в производстве-
ния процес. 

Фирма „Данчик“ еооД отглежда в квартал Рилци, град 
Добрич, 10 000 птици родители - бройлери за люпене на яйца, 
като вече 2 години водата, която пият е ревитализирана. 

„Не бих могъл със сигурност да кажа, че причината 
е само в устройството на Грандер, но определено след 
монтажа имаме 30% по-малко чупливост на яйцата.“ – 
споделя управителят Йордан Йорданов.

новата инвестиция не само 
ще намали консумативите по 
поддръжка на тръбните съоръжения 
в производствената и в администра-
тивната сграда, но и създава хармо-
нична среда за работещите и съживя-
ва храната, която „Кен“ произвежда.

www.ken.bg 

По-добра продукция 
с по-здрави животни
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ЗДРАВЕ И ХАРМОНИЯТЕХНОЛОГИЯТА НА ГРАНДЕР В БЪЛГАРИЯ

Кирил Желязков от град Добрич 
е един от многото, които избраха 
Грандер за съживяване на вода-
та в отоплителната си инсталация. 
Грандер не само повишава топлопро-
водимостта, но осезаемо променя и 
усещането за топлина в помещения-
та. 

екатерина Здравчева определено 
е намерила призванието си в живо-
та - няма гост, който да не го разбе-
ре още от вратата на нейната стра-
ноприемница в село Борово, община 
Лъки. освен в  обозначените екопъ-
теки наоколо,аранжираната с грижа 
лятна градина, чистотата, която струи 
отвсякъде, любовта, с която Кети си 
върши работата се усеща в уникални-
те й гозби.

Затова технологията на Грандер 
естествено допълни нейния макси-
мализъм, а истината защо нейните 
гости се връщат тук отново и отно-
во, се разбира със сърцето - заради 
атмосферата.

www.borikite.com

ивелина и Делян Димитрови от Добрич с удоволствие ползват всички про-
дукти на Грандер, защото освен познанието, ежедневният опит ги е убедил в 
ефикасността на технологията. 

Малкият Калоян от раждането си е къпан, пие и се храни само със съживена 
вода и храна, а аксесоарите на Грандер са му любима играчка.

и наистина - здравето и хармонията в техния дом не могат да се скрият - 
издава ги усмивката, която не слиза от лицата им.

Жива 
топлина с 
грандер

Лавандулата    
     обича     
     грандер!

Животворната вода Винаги може 
     по-добре!

  Здрави и 
щастливи   
         деца 
    с грандер!

Да живееш в хармония означава 
да бъдеш в хармония със себе си. та-
тяна и павел павлови от варна имат 
значително по-високи изисквания 
– освен построеният по Фън Шуй 
дом, прекрасният басейн, градина и 
езеро те отчитат и значението на не-
видимите неща. Затова технологията 
на Йохан Грандер съвсем естествено 
се вписва ежедневно в техния начин 
на живот. Ревитализацията на во-
допроводната вода на къщата прави 
домът независим от хлора и накипа 
естествено присъстващи във водата 
от тръбата. водата в басейна се усеща 

в безбрежните добруджански поля, в землището на село сенокос ежегодно 
ставаме свидетели на разгръщането на особено природно тайнство - красотата 
цъфва в лилаво.

Георги Белов се грижи за своите 100 декара лавандулови насаждения с 
ентусиазъм, разбиране и ... водата на Грандер. не случайно полската красота 
и аромата видимо се увеличават всяка година. освен повишената устойчивост 
на растенията на студ и безводие, благодарните насаждения му дават и повече 
лавандулово масло.

като копринена. в малкото езеро на 
двора виждаме бистра вода и краси-
ви златни рибки. 

„Технологията на Грандер 
определено спаси нашите златни 
рибки след едно поредно спиране и 
пускане на водата“ – споделя па-
вел павлов. енергизиращите пръчки 
на Грандер са незаменим аксесоар на 
всеки от семейството при честите пъ-
тувания. вероятно технологията на 
Грандер помага за хармонизиране на 
хората в този дом. а също и за това 
те да изглеждат красиви и видимо 
подмладени. 

Пламен Аспарухов и Георги Белов
моб. 0895 604138

Пламен Аспарухов и Екатерина Здравчева
моб. 0897 997448

Делян Димитров, моб. 0898 667716

сеМеен ХотеЛ „БоРиКите“
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