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Водата, която
въздейства и 
подобрява!

100% 

Екатерина Здравчева определено е намерила призва-
нието си в живота - няма гост, който да не го разбере 
още от вратата на нейната страноприемница в село Бо-
рово, община Лъки. Освен в  обозначените екопътеки 
наоколо,аранжираната с грижа лятна градина, чистота-
та, която струи отвсякъде, любовта, с която Кети си вър-
ши работата се усеща в уникалните й гозби.
Затова технологията на Грандер естествено допълни 
нейния максимализъм, а истината защо нейните гости се 
връщат тук отново и отново, се разбира със сърцето - за -
ради атмосферата. www.borikite.com

Екатерина Здравчева, моб. 0897 997448 и Пламен Аспарухов

Високо, високо, високо!
СЕМЕЕН ХОТЕЛ „БОРИКИТЕ“
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моб. 0899 17 10 90
office@grander.bg

grander.bg



Съживени градини с Грандер

Тайната на здравите и необичайно 
устойчиви растения 30% по-малко чупливи яйца

С “Кен”... всеки ден... съживен! Пчелен рекорд с Грандер

За Цветелина и Недко 
Недкови от Айтос 
отношението към растенията  
съдържа ритуалността на 
свещенодействие-всеки детайл 
е важен, когато създаваш нов 
живот. Това се вижда и в 30 
декаровия разсадник за овощен 
и лозов посадъчен материал, 
и в 440 декара градини с 
бадеми, круши и сливи за 
които те се грижат. За здравето 
и жизнеността на всяко 
растение безспорно спомага и 
технологията на  Грандер, 

която те ползват в семейното предприятие. 
Доказателство за ефективността й са стотиците доволни 
клиенти, които ги  правят водещи производители не 
само в района, но и в България. www.juglansregia-bg.com

Галя и Пламен Тодорови от 
Генерал Тошево не гледат 
отскоро пчели. Чистите и 
подредени кошери в близост 
до къщата им в село Изворово, 
дом на 250 пчелни семейства, 
издават постоянната грижа и 
любовта, с която те се отнасят 
към летящите работници. 
Иновативното им и близко 
до природата мислене 
проличава от ползването 
на  устройството на Грандер, 
което преструктурира водата и 
информационните носители на 

доктор Цоньо Георгиев,които предпазват пчелите от 
патогените. Синергизмът на двете технологии  дава 
моментални и категорични резултати-100 % здрави и 
работни пчели! И успехите няма как да закъснеят - от 
170 пчелни семейства през 2012 година те получават...12 

Пламен Тодоров   

тона чист мед! 

моб.0885 319293
Галя Тодорова        

Фирма „Кен“ АД – град 

моб.0882 028271

Стара Загора притежава 
един от най-модерните и 
високопроизводителни 
заводи за колбаси в България. 
Продуктите с марка „Кен“ не 
съдържат ГМО и соя. „Ползваме 
вода от водопровода, в която 
има много хлор и варовик, които 
определено създават проблеми 
на машините и съоръженията.“ – 
споделя техническият директор 
на фабриката Динко Марков. Как 
да бъде това преодоляно? През 
2012 г. собствениците на „Кен“ 
– Румен Нонов, Румен Кузманов 
и Пламен Исионов залагат на 
технологията на Грандер, с която 
се обработва цялата вода, 

участваща в производствения процес. Новата инвестиция 
не само намалява консумативите по поддръжка 
на тръбните съоръжения в производствената и в 
административната сграда, но и създава хармонична 
среда за работещите и съживява храната, която „Кен“ 
произвежда. 

Двойна сила дава високата 
ефективност на микроторовете 
,,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 оставяш природата 
да си свърши работата!
www.burall.info

ФИРМА „БУРАЛЛ“  ООД

ЗП „НЕДКО НЕДКОВ“  

ФИРМА „ДАНЧИК“  ЕООД

www.ken.bg 

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.

100% съживена вода

Недко Недков   
моб.0889 231 084 

Недялко Любчев 
моб. 0889 903704 

и Пламен Аспарухов

Йордан Йорданов 
моб. 0887 271194 

и Пламен Аспарухов


