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Történelem
Ahogy az egész elkezdődött
A víz élénkítésének története van. A Johann
Grander-féle felfedezés ősi tudás, természeti
megfigyelések és számtalan kísérlet
kombinációjaként született meg.
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A harmadik Grander-folyóirat fekszik előttünk.
Az első két kiadásból egyenként több, mint százezer
példány jelent meg öt különböző nyelven. A Grandertechnológiával kapcsolatos információk, a hatásával
kapcsolatos új ismeretek iránti érdeklődés nagy. Ismét
megpróbáltunk összeállítani egy színes palettát újabb
európai ill. a világ más tájáról származó felhasználói
jelentésekből, megpróbálunk egy kis betekintést nyújtani
Johann Grander munkájának és gondolatainak világába,
és más, remélhetőleg hasznos információt nyújtani.
Különösen örömteli az a tény, hogy a Grandertechnológia kezd az egész világon teret nyerni. Gyakran
hihetetlen és megdöbbentő módon értesülnek az emberek
a Grander-technológiáról akár Dél-Amerikában vagy
Skandináviában. Soha nem gondolta volna például senki,
hogy a chilei bányászatban ma már nélkülözhetetlen a
Grander-technológia. Európai ipari üzemek is alkalmazzák
azonban a vízélénkítést anyagi- és környezetvédelmi
okokból. Különösen örülünk annak, hogy be tudunk
számolni olyan emberekről, akik személyes komfortérzetét
és egészségügyi állapotát javítani tudtuk.
Mostanra rendelkezésünkre áll egy rendkívül szigorú
minőségellenőr tanulmánya, amelyben a Grandertechnológia a kiváló minősítést kapta. A vízélénkítés
ötletének elterjesztésében mérföldkőnek számító
könyvet – „A víz rejtélyének nyomában” az osztrák
könyvkereskedelmi egyesület bearanyozta. 135.000
példányban jelent meg nyolc világnyelven.
Johann Grander az orosz természettudományi
akadémia ezüst érdemkeresztjén kívül még a tudomány és
kultúra érdemkeresztjét is megkapta az osztrák köztársasági
elnöktől. Egy filmet („Top-Secret – Víz”), amelyben
Johann Grander fontos szerepet játszott, kisugároztak a
televízióban.
Sok minden történt tehát a második Grander-folyóirat
kiadása óta. Az érdekes esetek ill. a tudományos anyagok
gyűjtése többéves munka. A harmadik Grander-folyóirat
összeállítása különösen érdekes és izgalmas munka volt.
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A témával kapcsolatos könyvek és filmek

3

Aktuális

Látogatás Jochbergben

Fotos: Innutec (6x)

Hans Kronberger

A Jochberg nevű község olyasmi,
mint a pár kilométerre fekvő, a
világból évente ezernyi síelőt és
nyaralni vágyót vonzó sí-Mekka,
Kitzbühel kisöccse. A jochbergi
vendéglátásban és szállodákban
pont egy akkora kvantumnyival
alaposabbak, amennyi a
fizetővendég és látogató számára
a különbséget adja. Minden

egyes alkalommal élmény ide
visszatérni.
A legnagyobb élmény ilyenkor
természetesen a látogatás Hansnál, ahogy mi hívjuk Johann
Grandert. Kockás ingben és
hajtókás nadrágban állva nézeget
már valahol az INNUTEC-épület
– ez a Grander-féle családi üzem
– valamely sarkánál ránk várva,

mindig barátságos mosollyal az
arcán. Már rég leszoktunk arról,
hogy az időpont-egyeztetés során
rákérdezzünk: „Otthon vagy
aznap?” Hans mindig otthon van.
Jochberg az a védő gubó, amely
körülöleli Grandert és annak világát.
Évente egyszer a nyolc kilométerre
fekvő Kitzbühelbe utazni elegendő
„világkörüli utazás” számára.

A gyökerek
A benzinkút
gyorsan kedvelt
találkapont lett.
Nemzetközi
sztárok, mint pl.
Zarah Leander
is szívesen
megállt Johann
Grandernél.
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Fent: Az INNUTEC
épülete.
Középen: A Riederház Jochbergben,
amelyben Johann
Grander született.
Lent: Johann
Grander édesapja
először lovaskocsin,
majd az elsők
között traktorral
szállította a fát az
erdőből.

Granderék generációk óta élnek
Jochbergben. Az édesapa, id.
Johann, a tehetséges technikus,
korát jócskán megelőzve az
elsők között vezetett traktort az
egész kitzbüheli körzetben. Még
legsúlyosabb gazdasági depresszió
idején is alacsony bérből, napi
16 munkaórából tartotta fenn a
héttagú családot. Az édesanya,
Katharina a földműveseknek
segített mángorlóval és vasvillával,
így biztosítva otthon a kiegészítő
jövedelmet.
Noha 1930-ban született, tehát
a legsúlyosabb gazdasági válság

Aktuális
idején, Johann Grander mégis
örömmel emlékszik vissza
gyermekkorára. Kemény idők
voltak, de nem éheztek. A háború
korán félbeszakította tanulmányait.
13 évesen a nemzetiszocialista
körjegyzőség felmentette az iskola
alól és ideiglenes traktorvezetői
engedéllyel látta el és osztotta
be földművelési munkára. Ezzel
elvették a lehetőségét egy későbbi,
magasabb szintű képzésnek.
Élete ezután meglehetősen
színesen alakult: teherautósofőr
lett, majd benzinkutat bérelt és
rövid ideig még a község politikai
életében is részt vett; akkori
nagyok, mint pl. Bruno Kreisky
szívesen és rendszeresen betértek
Granderékhez egy filozófiai
beszélgetésre.

A vállalkozás:
A cég, amely a Grander-ivóvizes
palackok töltőszerkezetét gyártja és
a készülékek töltését végzi, teljes
egészében családi tulajdonban
van. „A család mindig összetartott”
meséli Johann Grander büszkén.
Ez bizonyosan nem volt egyszerű,
amióta több mint két évtizeddel
ezelőtt többé-kevésbé feladta a
folyamatos munkát, visszavonult
és elzárkózott, hogy ötleteinek teret
adjon.
Fia, Hansi, a mai cégvezető és
örökös testvérével, Heriberttel
együtt minden „titokba” be van

Ifj. Hans Grander balra,
az INNUTEC ügyvezető
igazgatója testvérével,
Heriberttel, akik az
édesapa kijelölt utódai

avatva. Ezenfelül hegymászóvizsgát
tett – ez fontos feltétele a
„Kupferplatte” (=Rézlap) nevű
mintabánya üzemeltetésének,
amely Jochberg egy érdekes
látványossága (nyitva májustól
októberig). További négy Grandergyermek (Hanni, Stephanie, Heidi
és Heribert) szintén az üzemben
dolgozik. Ezenkívül minden egyes
látogatásunkkor van új unoka.

A bánya
Megérzés alapján került a
„Kupferplatte” bánya a birtokukba.
Sokak számára érthetetlen, hogy
a bankok annak idején kölcsönt
adtak az akkor foglalkozás
nélküli Grandernek a vásárláshoz.
Nyakassága azonban ismert volt,
és mindenki tudta róla, hogy
olyan dolgokat visz végbe, melyet
sokan csak utólag értenek meg.
Optimizmusa végtelen és ezenfelül
még ragályos is.

Johann Grander a feltöltött
vizes palackok csomagolása
közben. Szorgalmas segítői
a gyermekei.

Egyébként: Hans, aki néha szívesen
elszív egy cigarettát, soha nem teszi
ezt meg a cég épületében. Ezt
arra az esetre tartogatja, amikor
megvalósítja a cég projektjét.

A filozófia
Az egész világ és minden
teremtett Johann Grander számára
valami kölcsönadott, amit csak
használnunk szabad. Minden
ember, kinézettől és társadalmi
helyzettől függetlenül, számára
csak „tanonc” a földön. Ebben az
„inaskorban” látja a lehetőséget,
amit ki kell használni. Mindenféle
kötöttséget vagy társaságokba
történő besorolást Johann Grander
egyértelműen elutasít. „Fentről
vezettetheted magad” mondja
szívesen, „de idelentről nem,
mert félrevezetnek!” A gondolatok
szabadságának megőrzése és a
szellemi függetlenség számára
legfelsőbb intelem. Hans Grander
gondolkodásmódja modern, tiszta
és okos. A világ történéseivel,
amelyekről szívesen beszélget,
tökéletesen tisztában van.
A túl sok látogató számára már nem
elviselhető; ha környezete nem
védi le, akkor az elmúlt években
rohamosan nőtt volna számuk.
Újra és újra jöttek a tudósok a világ
minden tájáról Johann Granderhez.
Arra a kérdésre, hogy ezt hogyan
kezeli – hiszen a tradicionális
tudományt szívesen kétségbe vonja
és a „tanultak” szemére veti, hogy
az egyoldalú és specializálódott
nézeteik miatt nem veszik észre
a „lényeges dolgokat” – azt
válaszolja: „Ez nagyon egyszerű;
vannak ilyenek és olyanok, és
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nagyon gyorsan észreveszem,
hogy valaki megért-e engem, vagy
sem. Akkor egy óra múltán vagy
már tegeződünk, vagy az illető
Professzor Úr marad!”

Csak az ügy érdekében

olyan tudósításokban, amelyek
szolgálják az „ügyet“, azaz
hozzájárulnak a vízélénkítés
gondolatának elterjesztéséhez,
a környezetvédelemhez és a
világ humanizálásához. Ez a
meggyőződés vezetett ahhoz a
rövidfilmhez, amelyet a bajor
televízió 2002 őszén sugárzott „Víz
és egészség“ címen, közvetítve
Johann Grander gondolatait és
sikereit.
Az ismert osztrák dokumentumfilmes
Manfred Christ pedig a 3sat nevű
adónak készített dokumentumfilmet
„Top-Secret – Víz“ címmel. Manfred
Christ Japántól Amerikáig utazott,
Oroszországba és Angliába, hogy
ismeretlen és tudományosan
megmagyarázhatatlan, vízzel
kapcsolatos jelenségeket kutasson
fel, és hogy ezekkel kapcsolatban
kikérje tradicionális tudósok
véleményét is. Johann Grander
ebben a dokumentációban
domináns szerepet játszik.

A népes
Grander-család
a „Kupferplatte“
mintabánya
bejárata előtt,
amely májustól
októberig
látogatható
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A család
Johann Grander mögött hosszú
út áll: A kisfiútól, akit az iskola
befejezése előtt a szántásra
visznek, hogy traktort vezessen, a
fiatalemberen át, aki több szakmát
is kipróbált és egy nyolcgyermekes
családot épített fel, egészen a
határon mozgóig, akire gyanakodva,
ferde szemmel néznek és végül
mégis megkapja az elismerést.
Susanne Dobesch alapos kutatásai
alapján megindító biográfiában
dokumentálta életét.

A salzburgi érsekkel, Alois
Kothgasserral Johann Grander
jó párbeszédet tart fenn.
Látogatása Jochbergben
számára nagy esemény volt.

Sok érdekes mesélnivaló lenne
még a jochbergi látogatásokkal
kapcsolatban. Johann Grander
önfejű és szokatlan életet élt és
soha nem foglalkozott mások
véleményével.
Legkésőbb déli 12 órakor
visszavonul, ugyanis a fenséges
ebédet, amit felesége, Inge készített,
nem szívesen szalasztaná el.

Foto: D. Weintögl

Johann Grander csendes, bölcs,
humoros és szerény – ezen a
legnagyobb kitüntetések sem
változtattak: először az orosz
természettudományi akadémia
ezüstkeresztje 2000-ben, egy
évvel később a köztársasági
elnök által átadott tudományos
é s m ű vé s z e t i é r d e m k e r e s z t .
Örömteli, hogy Johann Grander,
szemben más látnokokkal, még
életében részesülhetett ezekben a
kitüntetésekben. A médiával való
kapcsolatban soha nem érezte
magát jól, pedig az érdeklődés
hatalmas. Érthetően nem akar
részt venni valamilyen Adabeitörténetekben, hanem kizárólag

Rengeteg, Johann
Granderrel folytatott
intenzív beszélgetés
után Susanne
Dobeschnek
elegendő anyag állt
rendelkezésre az
életrajz megírásához.

Fotos: Innutec

Foto: Die Fotografen
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Bearanyozva
135.000 Eladott példány
„A víz rejtélyének nyomában”
c. könyvből.

F

eltehetően sorsszerű találkozás volt, amikor
Johann Grander és az akkori TV-riporter Hans
Kronberger először találkoztak 1993-ban a
„Grander-elmélkedőben“ Az U.V.O. tanácsadó Fritz
Rauscher és Heinz Breuer, üzemvezető szervezte meg
kettejük találkozását. Johann Grander számára ekkor
jöttek az első nagyobb sikerek, aminek következtében
először ütközött ellenállásba a fogyasztóvédelemmel és
azokkal a tudósokkal, akik elutasítóan fogadták Johann
Grander kijelentéseit. Hans Kronberger akkoriban az
osztrák televíziónál dolgozott a fogyasztóvédelemnél.
A többórás beszélgetés azzal ért véget, hogy a
természetkutató Johann Grander egy egész kartonnyi
köszönetnyilvánító levelet adott át Kronbergernek azzal
a kéréssel, hogy vizsgálja meg őket. Két éven keresztül
folyt Hans Kronberger kutatómunkája, melynek
során minden egyes levél íróját, aki az élénkített
vízzel kapcsolatos tapasztalatait írta le, nagyító alá
vett. Egyidejűleg a tudósokat is konfrontálta a víz
„információátadásának“ jelenségével.
A tudomány alapvetően azon az állásponton volt,
hogy a vizet már eléggé megvizsgálták, és hogy ezáltal

ismeretlen jelenségekkel nem kell már számolni.
Kronberger ötlete ezután az volt, hogy megírja azon
könyvét, melyben egyrészt bemutatja a Granderféle sikereket, másrészt pedig mintegy kihívásként
felkelti a tudomány érdeklődését a víz, mint alapelem
iránt. Siegbert Lattacher a természetkutató, Viktor
Schaubergerről szóló írással egészítette ki a művet.
A mű címe: „A víz rejtélyének nyomában“. A terv
bevált. A könyv nem csak nagy vitát kavart, hanem 9
világnyelvre le is fordították és több mint 135.000-es
példányszámban kelt el világszerte. Az érdeklődés
azóta is töretlen.
Egy rendkívül meghitt ünnepség keretében az Ausztriai
Könyvkereskedelmi Szövetség elnöke, Anton C. Hilscher
átadta az írónak az „Arany Könyvet“. Idézet: „Egy kis
bécsi kiadónak, mégpedig az URANUS Kiadónak
sikerült világraszóló sikert elérnie. Az emberek figyelme
egyértelműen pozitívan változott egészségük és
környezetük iránt. A média, és az ilyen könyvek döntően
befolyásolták ezt a pozitív öntudatváltozást!“
Hans Kronberger, Siegbert Lattacher: A víz rejtélyének nyomában,
URANUS Kiadó, 1995

Foto: A. Puc

Balról jobbra: Johannes Larch, Georg Huber,
Hans Kronberger, Anton C. Hilscher, elnök, és Peter Ortner
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Víz, a régi
idők tanúja
A földalatti tó

Víz az Antarktisz mélyén, évezredek óta
érintetlenül, régi titkokat őrizve.

H

a meg akarjuk tudni, milyen volt világunk
kétezer évvel ezelőtt, úgy meg kell kérdezzük
a vizet. A több mint 70 méteres mélységben
lévő fagyott víz az, amely tanúskodik a környezetünk
felépítéséről és állapotáról. Orosz tudósok kifúrtak
egy jégmagot a Vostok állomáson az Antarktisz
centrumában a déli 78º27’ szélesség, és keleti 106º52’
hosszúság helyén, a mágneses (déli) pólus közelében,
hogy pontosabb információkat szerezzenek a Krisztus
születése körüli levegő és növényzet minőségéről.
Az Antarktisz jegében értékes információk rejtőznek,
melyek a föld klíma- és vegetációs történetét őrzik. A
jégbe levegőbuborékok, a kontinensek levegőjéből
származó por, biológiai anyagok, vulkanikus
maradványok, kozmikus részecskék, izotópok és egyéb
anyagok vannak bezárva, hóval összekeverve tárolva.
A tudósok képesek az évenkénti lerakódásokat – akár
az évgyűrűket – megszámolni.
A teljes jégvastagság ezen a ponton 3.780 méter. Az
évi hómennyiség azonnal új jégréteggé fagy. Az orosz
kutatóbázison mért külső hőmérséklet soha nem
emelkedik mínusz 30ºC fölé. Itt, a Vostok állomáson
mérték a Földön a legalacsonyabb hőmérsékletet
– mínusz 89,2ºC-ot.

Valeri Lescsikov, az
Orosz Környezeti
Alapítvány elnöke
átadja Johann
Grandernek, öt
kiválasztott ember
között a világon, a 2000
éves vizet tartalmazó
amforát.
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Értékes ajándék
A mélyből származó olvasztott jég nem csak tudományos
szempontból érdekes, hanem egy egészen egyedülálló
ajándék csodás formája, amellyel azonban gondosan
kell bánni.
Kiválasztottak öt embert a világon, akik a Krisztus
születése körüli időből származó vízmintákat
megkaphatták. Ezek közül hárman a nagy szláv
államok, Oroszország, Ukrajna, és Fehér-Oroszország
elnökei, egyet kapott az orosz-ortodox egyház vezetője,
II. Aleksej pátriárka, egyet a római – katolikus egyház
vezetője, II. János Pál pápa, és ezen felül egyet kapott
még egy olyan ember, akinek az orosz vízkutatók nagy
lekötelezettjei – Johann Grander. Az amfora átadása
szűk körben, Jochbergben, 2003.április 4.-én történt
meg Valeri Lescsikov, az Orosz Környezeti Alapítvány
elnökének vezetésével.

Fotos: IPF

Foto: Contrast

És még egy szenzációval rukkolhatnak elő az orosz
kutatók: 1994-ben felfedeztek egy föld alatti tavat a
fúrás helyszínén. A szeizmológus letapogatás során
feltérképeztek egy 225 km hosszú, 48 km széles és
914 méter mély tavat. A föld alatti tó vizének életkorát
35 millió évesnek becsülik. A tó legalábbis az elmúlt
500.000 évben el volt szigetelve a környezettől. Rejthet
olyan egyedülálló genetikai felépítésű baktériumokat
és mikroorganizmusokat, amelyek még abból az
időből valóak, amikor az Antarktiszt zöldellő őserdő
borította. 120 méterrel a tófelszín felett az orosz
tudósok leállították a fúrásokat, hogy ezt a valószínűleg
egyedülálló földtörténeti leletet ne veszélyeztessék.

Tanulmány
A bécsi professzor, Dipl. Ing.
Manfred Bruck, a műszaki fizika
mérnökkonzulense készítette a
következő tanulmányt.

Foto: Privat

Puhatolózások
Csúcseredményes tanulmány

M

inden más, csak konfliktusmentes nem volt
a viszony a Fogyasztóinformációs Egyesület
(VKI) és a Grander-forgalmazó cég, az U.V.O.
között. A VKI következetesen tartotta magát ahhoz a
véleményhez, hogy az olyan dolgok, amelyeket a
tudomány nem tud értelmezni, nem is működhetnek,
és úgy érezte, meg kell védenie a fogyasztókat a
Grander-technológiától. Mivel azonban nem
jelentkezett senki, aki „meg akarta védetni” magát, a
VKI nem tudott panaszos eseteket felmutatni.
A lényeg, hogy a lelkes felhasználóktól származó
jelentések még a Fogyasztóinformációs Egyesületet
is elbizonytalanították. Annak ügyvezető igazgatója,
Hannes Spitalsky dipl. mérn. 2001-ben biztosra
akart menni. Javasolta, hogy egy általa kiválasztott
szakértő a lehető legszigorúbban megvizsgálja a
Grander-publikációkban megjelentetett felhasználói
jelentéseket. Az U.V.O. azonnal beleegyezett – hiszen
nincs semmi rejtegetnivalója.

Főleg az ipari területeken történő felhasználás tett
mély benyomást a technikus Dr. Bruckra: „Ezeknél
a felhasználóknál a gazdasági szempontok állnak
az előtérben, és itt különösen kritikusan történik a
vizsgálat annak kiderítésére, hogy a kitűzött célokat
sikerült-e elérni, vagy sem!” Minden megkérdezett
üzem nemcsak hogy igazolta a hatékonyságot, hanem
kimutatta a bekövetkezett költségmegtakarítást is.
A tanulmány megtekinthető a www.grander.com
weboldalon.

A Bruck-tanulmány igazolja a Grander-technológia
élénkítő hatását a különböző felhasználási
területeken

Spitalsky választása Dr. Manfred Bruckra, dipl.
mérn. és egyetemi professzorra esett, aki különösen
precíz bírósági szakértőként jól ismert. Bruck
professzor több mint fél éven keresztül puhatolózott
kolléganőjével, Mag. Susanne Geisslerrel, egy diplomás
környezettechnikussal a Grander-felhasználók
körében. Elsősorban azt akarta megtudni, hogy nem
történtek-e rejtett, szívességből megtett nyilatkozatok
ill. hogy a felhasználók sziklaszilárdan kitartanak-e
a tapasztalataik és állításaik mellett. Ehhez a legtöbb
felhasználót személyesen meglátogatták, és annak
rendje és módja szerint kifaggatták.
A több mint száz oldalas szakvélemény magáért
beszél. Az összes, évek során összegyűlt tapasztalatot
– megnövelt tartósság, csökkentett vegyi- és tisztítószer
mennyiség, alacsonyabb csíraszám, bőrkímélő hatás,
ízfokozás, jobb növénynövekedés, stb. – sikerült
hatásosan igazolni.

Foto: A. Puc

A specialista

Szakmai napok

A jó partnerség érdekében
Nagyszerűek a visszajelzések a szerelőknek szervezett
Grander-szakmai napokra. Újabb „szakmai napok“
-körút Ausztriában és Németországban.
Heinz Schmid tudósítása

A

Grander-technológia egyre
nagyobb jelentőséggel
bír a szakmai körökben,
főleg a beszerelést végzők
körében. Azon partnerek száma,
akik javasolják ügyfeleiknek a
Grander-szerkezetek beépítését,
folyamatosan növekszik. Eredetileg
csak három-négy szakmai
rendezvény volt betervezve, az
érdeklődés a szerelők részéről
viszont akkora volt, hogy
kibővítették a rendezvényeket
Ausztrián belül, és ki is terjesztették
Németországra is.

Foto: message

Vizsgálatok

A fürdőszobában a leggyakrabb a vízzel a kapcsolat.
Ezen a területen a Grander-technológia különösen keresett.
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A z e l s ő e l ő a d á s o n D r.
H o r s t Fe l s ch o k l . m é r n .
elmagyarázza a szerelőknek a
Grander-techológia alapjait. Felsch,
aki a tiroli Fieberbrunn nevű
községben kutatólaboratóriumot
üzemeltet, 1993-ban elsőként
kezdte el vizsgálni a Grandertechnológiát.
Alkalmanként elhangzik az az
érv, hogy „a Grander-technológia
lehet, hoy eredményes, azonban
nem ismerjük a működési elvét,
és végső soron az egész csak hit
kérdése.“

Fotos: energisch (2)

A pódiumon a szakértő urak:
Horst Felsch és Johannes Larch, a
moderátorral, Heinz Schmid-del.

évezredünk legfontosabb feladatai
között lesz“ – Horst Felsch szerint.

A Grander-hatás
Eme kifogás kezelésére Felsch
olyan eredményeket mutat be,
melyeket a természettudományban
elismert vizsgálati módszerekkel
készültek, és bármikor
leellenőrizhetőek.
Felsch Úr elsőként a Grandertechnológia mikrobiológiai
hatásáról beszél. A vizsgálatok
kimutatják, hogy a Grandertechnológia megváltoztatja a
víz klaszterszerkezetét, ami
m i k r o b i o l ó g i a i vá l t o z á s o k a t
eredményez. Az őstípus baktériumok
Pin Point-képződéssel (rendkívül kis
méretű baktériumtelepek) reagálnak
a G ra n d e r- t e ch n o l ó g i a á l t a l
megváltoztatott körülményekre.
Ez a Grander-technológia által
élénkített víz új tulajdonságok
széles palettáját kínálja.

Tartós ivóvíz
A Grander-technológia által
lehetségessé válik az ivóvíz
palackozása bármilyen adalékanyag
hozzáadása nélkül úgy, hogy
az évekig eltartható legyen. „Az
ivóvíz tartósítása valószínűleg az új

Johannes Larch okl. mérn., a
Grander-ház belső kutatásának
v e z e t ő j e k i f e j t i a G r a n d e rt e ch n o l ó g i a l e h e t ő s é g e i t é s
határait.
A víznek is van immunrendszere,
amely a káros hatásokkal szembeni
védelmet nyújtja. Az immunrendszer
minőségéért a víz belső felépítése
felel. Szerkezeti átrendeződések
megváltoztatják a víz tulajdonságait,
ami azt jelenti, hogy kémiailag
megegyező vízminták eltérő
mikrobiológiai és fizikai
tulajdonságokkal rendelkezhetnek.
Ezenfelül rendkívül fontos
szempont a szerkezet stabilitása.
Minél stabilabb a belső felépítés,
annál ellenállóbb a víz. Ebben
rejlik a Grander-technológia
különlegesége: A Grander által
élénkített víz szerkezetében stabil
marad, ezáltal teljesen érzéketlen
a külső hatásokkal szemben.
Összefoglalva az mondható
el a Grander-hatásról, hogy a
víz minőségbeli javulása érhető
el a mikrobiológiai életének
megváltoztatása és újraaktiválása
által.

Tapasztalati eredmények
A napi program teljessé tételére
i n f o r m a t ív f i l m e l ő a d á s o k é s
vendégek előadásai hangzanak
el, melyekben neves ipari
létesítmények technikusai, szerelők
és egyéb felhasználók mondják
el tapasztalataikat a Grandertechnológia sokrétű gyakorlati
bevetéseivel kapcsolatban.

A szakmai napok résztvevői nagyra értékelték az előadásokat és
a tudományos igazolásokat.
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Foto: Corbis

Grander-technika
az uszoda területén
A Grander-technológia számtalan erőssége az uszodákat
üzemeltetők számára többszörös tekintetben előnyt
jelent. A legfontosabb cél ezek közül, hogy a fürdővíz
minőségét az emberek által érezhetően javítsuk.
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E

zeket a minőségbeli javulásokat
az uszodavendégek a
következő észrevételekkel
tapasztalják: A víz érzete a bőrön
puha és bársonyos, a klór által
okozott égő érzés a szemekben
egyértelműen csökken, a bőr nem
szárad ki olyan erősen, az érzékeny
bőrűeknél a viszketés megszűnik, és
általánosságban elmondható, hogy
az élénkített vízben történ fürdés
után a közérzet friss és ellazult.

A minőségi feltételek
Az egyes uszodák különböző
m ó d o k o n vé g z i k a f ü r d őv í z
előkezelését, ezért mindenképpen
elvégzendő a Grander-tanácsadó
által a teljes rendszeranalízis.
Ennek során a szakértők felmérik
a meglévő állapotot a helyszínen.
A helyszínen lévő adottságok
és a vízmintaelemzések alapján
minden uszodában külön meg
kell határozni a bevetésre kerülő
Grander-készülék dimenzióit.
Sokéves tapasztalat alapján
a Grander-tanácsadók pontosan
tudják, milyennek kell lennie az
optimális beállításnak a Granderélénkítő beépítése után. Részletes

Fotos: D. Fischer (2)

Emögött a romantikus homlokzat mögött mindent megkapnak a vendégek, ami a jó
közérzetüket fokozza.

tanácsadás és írásbeli útmutatók
adják az üzemeltetőknek az
ideális hosszútávú hatás eléréséhez
szükséges információkat.
Ebben központi szerepet játszik
a pH-érték megfelelő beállítása,
a klórtartalom elegendő szintre
történő csökkentése, és a megfelelő
mennyiségű friss víz biztosítása.
Te r m é s z e t e s e n a n y i l v á n o s
uszodákra érvényes törvényes
előírásokat be kell tartani.
Az uszoda üzemeltetőjének
haszna kézenfekvő: többek között
a klór és az egyéb vegyszerek
mennyiségének csökkentése által
költségeket lehet megtakarítani.
Sokkal jelentősebb szempont
azonban az az imidzsjavulás,
amit a meglepett és elégedett
uszodavendég jelent. A megadott
keretfeltételek betartása és az
optimális készülékválasztás esetén
az érezhető siker gyakorlatilag előre
programozott.

Andreas Teufl, az „Alte Post“
hotel tulajdonosa az egész
házat átállította a Grandertechológiára.

Faistenau-i wellnes-oázis
Andreas Teufl és felesége,
Gabriela a salzburgi faistenau-i „Alte
Post“ hotel tulajdonosai. Az exkluzív
ház régi családi hagyományokhoz
kötődik, és mindig fő célja volt a
vendégek maximális kényeztetése.
Már 1999-ben beépítették a
Grander-technológiát az uszodába.
Mostanra Andreas Teufl kiterjesztette
a területet és valóságos Granderwellnes-oázist létesített.
„Azon döntésünk, hogy
a G ra n d e r- t e ch n o l ó g i á t
alkalmazzunk, vendégeinkért
t ö r t é n t . A r e n g e t e g p o z i t ív
visszajelzés a Grander-vízzel
kapcsolatban, a jótékony hatás, a
puhaság, a kellemes illat – ez mind
hozzájárult.“, mondja a tulaj, aki
kezdetben, saját bevallása szerint
„nagyon kritikus“ állásponton volt a
Grander-termékekkel kapcsolatban.
Időközben már saját bőrén
tapasztalta a pozitív hatásokat.
„Rendkívül meg vagyok lepve. Nem
is tudok már más vizet meginni.
Élénkített viszek magammal a
nyaralásra is, mivel a más vizet
már nem tudom meginni, ill. annak
alapján választom ki a hotelt, ahol
nyaralni szeretnék, hogy élénkített
Grander-vizet kínál-e, vagy sem.“
Andreas Teufl számára a teljes
életérzése megváltozott. „Ha
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állandó kapcsolatban van valaki
az élénkített vízzel, az jobban érzi
magát, több energiája, ereje van a
mindennapokra és jobban fel tud
frissülni.“

Színtiszta természet
Finkenberg-ben

Foto: Hotel Stock

A tiroli Zillertal Ausztria legszebb
tájai közé tartozik. Mindegy, hogy
melyik évszakban, ide mindig
szívesen eljönnek nyaralni. A
Stock család 20 éve várja a
vendégeket 150 ágyas hoteljében,
Finkenbergben, a Zillertalalpok
természeti parkban. Barbara és
Josef Stock – az olimpiai győztes
Leonhard Stock fivére – a sportés wellnesterületre koncentráltak.
A kényeztető kínálat kiterjed
az uszoda- és szaunavilágra, a
beauty-területre, valamint a gőz- és
gyógyfűfürdőkre.
Az a meggyőződés, hogy „a víz
is wellnes“ vezette 10 évvel ezelőtt
Josef Stockot Granderhez. Először
nem akart az egész házra való
rendszert kiépíteni, vásárolt viszont
egy készüléket a kerti tóhoz, amely
reménytelenül elalgásodott.
Miután rövidesen ismét kitisztult
a tó vize, 1997-ben beépítettett
egy Grander-berendezést a ház
vízvezetékrendszerébe, amibe az
uszodaterület is beletartozott.
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„A vendégek egyszercsak
kellemesen meglepődtek, hogy
az úszás után nem voltak vörös,
égő szemeik.“ – emlékezik vissza
a szállodatulajdonos. Nem csoda
– a vegyszerek mennyiségét a
harmadával csökkentették az
uszodában.
„Száz százalékik meg vagyok
győződve a Grander-technológiáról“
– így a tulaj, és az egész házban
élénkített vizet kínál ivóvíz gyanánt.
Minden kezelésnél, uszodánál
és szaunánál kizárólag élénkített
vizet alkalmaznak. A vendégei
megköszönik neki.

Füssen-i uszoda
Kb. 4 évvel ezelőtt a városi
főépítész kezdeményezésére és
az akkori polgármester – Wengert
– támogatásával beépítettek a
városi uszodába egy Granderféle vízélénkítőberendezést.
A m e g va l ó s í t á s t m e g e l ő z t e
pár „vallási harc“. Sok olyan
felszólaló volt, akik nem tartották
sokra a Grander-élénkítést. A
„kidobott pénz“ még viszonylag
á r t a l m a t l a n m e g ny i l vá n u l á s
volt, amit a vállalkozó szellemű
polgármesternek végig kellett

A Stock sporthotel exkluzív
uszodáját 1997 óta élénkített
víz látja el.

Foto: D. Fischer

Wellness

A füssen-i uszodában a
Grander-rendszer beépítése
óta a gyermekek még
szívesebben tartózkodnak a
vízben

hallgatnia, végül azonban elérte
célját.
Hubert Kotte úszómesterként
30 éve istápolja a kisgyermekeket
a z ú s z á s t a n f o l ya m o n , é s a
versenycsapatot a füsseni
uszodában. Mivel naponta 3-5 órát
tartózkodik a vízben, elsőként vette
észre a különbséget, ami a beépítést
követően érzékelhető volt.
„Régebben a klórszag már a
pincébe is követett, most teljesen
eltűnt“ – emlékszik vissza. A
versenyszerű úszóknak, akiknek az
edzésen szintén órákat kell a vízben
tölteni, szintén kimondottan jól jön,
hogy nem szenvednek a fájdalmas,
begyulladt szemektől, amik az
amúgy magas klórtartalmú víz
esetében elkerülhetetlenek. Mivel
Hubert Kotte elkíséri csapatát egész
Németországban, rengeteg uszodát,
és az azok közötti különbségeket
is ismeri. Véleménye szerint „egy
olyan uszoda sincs, amelynek
olyan jó lenne a vízminősége,
mint a miénknek, amióta a
Grander-vízélénkítő készüléket
beépítettük.“

Fotos: Schwimmbad Pöchlarn (2)

Wellness

A pöchlarni uszodába is
beépítettek a generálfelújítás
során egy Grander-vízélénkítő
berendezést.

Fitten az élénkített vízben
Christian Wippel tanult kertész.
Három éve dolgozik úszómesterként
az alsó-ausztriai Pöchlarn városi
uszodájában. Szakmaváltása előtt a
fiatalembernek nem igazán volt oka
a vízről, mint elemről elmélkedni.
Ez megváltozott akkor, amikor látta,
mennyi klórt és egyéb tisztítószert
kell alkalmazni, hogy a fürdővizet
tartósan frissen lehessen tartani.
A legtöbb – főleg régebbi
– vízkezelő berendezés esetében,
mint amilyen a pöchlarni is, csak
nehezen oldható meg a víz tisztán
tartása. A nagy meddence 1.500
m3 vizet, a gyermekmedence
30 m3 vizet tartalmaz. 2001
augusztusában, a fürdőszezon
közepén a szűrő kilyukadt. Ez a
fürdő bezárásához vezetett.
“Mivel a létesítményt magas
életkora miatt már nem lehetett a
legújabb műszaki szintre fejleszteni,
azt javasoltam a főnökömnek, a
pöchlarni polgármesternek, hogy

építesse be a Grander-vízélénkítést.”
Emlékszik vissza Wippel. 2002
elején, épp időben a fürdőszezon
kezdete előtt a fürdőt teljesen
átépítették. A Grander-vízélénkítés
telepítése mellett létesítettek
egy ivókutat is, amelynek vizét
természetesen szintén Grandertechnológiával élénkítették.
Wippel megfigyelte, hogyan
fogadják a fürdővendégek az
ivókutat: „Az emberek palackokban
vitték haza a vizet, annyira tetszett
nekik!“

N a g yo n s o k f ü r d őve n d é g
annak örül, hogy a szúró klórszag
megszűnt. Franz Knapp, a festő,
akinek szélütése volt, már csakis a
pöchlarni uszodában végzi vízalatti
gimnasztikáját.

A festő, Franz Knapp a víz
alatti gimnasztikáját ma már
csak a pöchlarni föürdőben
végzi.
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Wellness

Kimagasló vízértékek

Foto: D. Fischer

A Graz közelében lévő Karlsdorf
uszodája „élményfürdő“. Az
üzemeltetők csakis a legmasabb
színvonalat akarják vendégeiknek
nyújtani. Helmuth Adam elmondja,
miért döntött a község a Grandertechnológia beépítése mellett:
„Motivációnk a látogatóinknak
nyújható maximum volt. Ehhez
hozzátartozott a médiában oly
sokat dicsért Grander-technológia
bevonása is.“
Fritz Edelmann úszómester
naplót vezetett az uszoda számára
fontos adatokról: “A pH-értéknek
a 6,9 – 7,6-os tartományban kell
lennie, a miénk konstans 7,3. A
redox érték, amely a vízminőségről
ad tájékoztatást 784-nél van, a
szabvány 578 – 900 között van.
Ezeket az értékeket korábban
soha nem tudtuk elérni, és csak a
Grander-technológia által sikerült
biztosítani.” Természetesen a
kémiai adalékanyagok mennyiségét
i s c s ö k k e n t e n i l e h e t e t t . “A
víz lényegesen tovább friss és
tiszta marad akkor is, ha a víz
visszaforgatása és igénybevétele
magas a nagyüzem miatt” mondja
az úszómester.

Foto: Schwimmbad Alpbach

Az úszómedence mellett a

A nagy és kicsi vendégek
egyaránt profitálnak az
alpbachi nyilvános uszoda új
Grander - vízminőségéből

zuhanyzók, a pezsgőfürdők, a
búvármedence és a házi büfé által
készített italok mind kizárólag
a Grander által élénkített vizet
használják.

Növekvő látogatólétszám
A tiroli Alpbach községnek saját
bizottsága van az uszodacsarnok
felügyeletére. Kb. Egy évvel ezelőtt
a község tanácsának egyik tagja
a saját Grander-élénkítőjéről
áradozott. Többször is ösztönözte a
bizottságot egy ilyen beépítésére az
uszodában, mondván, ez számtalan
előnyt biztosítana. A bizottság pár
tagja ugyan rendkívül szkeptikus
volt, végül mégiscsak sikerült
egyhangú határozatot hozni. A
hozzájárulás során mértékadó
volt, hogy elégedetlenség esetére
teljes visszafizetési garancia
állt fenn. Eme egyezmény

Helmuth Adam polgármester vehemensen kiállt a
Grander-vízélénkítés alkalmazása mellett
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alapján a Grander-technológia
működését mélyrehatóan
“tanulmányozhatták”.
A G r a n d e r- b e r e n d e z é s
beépítésének híre gyorsan elterjedt
Alpbachban. Sok vendég csupán
azért jött el, hogy a Grander-féle
élénkített víz különlegességeit
megismerje. Ez a szájról szájra
járó hír 15 %-kal megnövelte a
látogatófrekvenciát. Ami az úszást
kedvelőkre a leginkább hatott az
az a tény, hogy a víz “selymesebb”
érzetű és kellemesebb a szemnek és
a bőrnek.
A szúrós klórszag rövid időn
belül érzékelhetetlenné vált –
Alpbachban is csökkenteni lehetett
az adalék vegyszerek mennyiségét.
Az étteremtulajdonos is több
vendégnek örvend. Többek között

Foto: D. Fischer

Wellness

megnőtt a kávéfogyasztás, amely
a Grander-berendezés beépítése
óta “finomabb”. A konyhában
nem szükséges állandóan a
vízkőlerakódásokat tisztogatni az
edényekről – nem képződik már
újra.
Mellékesen: egy törzsvendégnek
hirtelen már csak 39 tempóra van
szüksége egy távhoz, régebben
ehhez 42-43-ra volt szüksége.

Teljesen környezetbarát
Graubünden a legnagyobb
svájci kanton: A “Fehér Aréna”
Flims-Laax közelében fekszik

Ilanz városa. Az idilli Fontanivas
szabadtéri fürdő az erdő mellett
terül el. Sport-, úszó-, nem úszóés egy gyermekmedence, valamint
egy óriáscsúszda és röplabdapálya
nyújt optimális kikapcsolódási
lehetőségeket.
1996/97-ben a létesítményt
teljesen felújították és a
legmodernebb technológiával látták
el.
Brigitte Vesti, az Ilanz térségi
uszodaközösség jelenlegi elnöke a
felújítások megkezdése előtt nagy
hangsúlyt fektetett “egy teljesen
környezetbarát fürdő” létesítésére.
A vízhőmérséklet szabályozására

létesített szolárrendszer
mellett 2001-ben Granderberendezéseket telepítettek
az egész uszoda ellátására.
Maurus Vinzens úszómester
c s o d á l k o z i k : “A k é m i a i
a d a l é k a nya g o k o n k b . 4 0 %
megspórolható. Az amúgy rendkívül
nehézkes tavaszi nagytakarítási
munka sokkal rövidebb – még az
óriáscsúszdát is sokkal ritkábban
kell takarítani, mivel szinte alig van
lerakódás.”
“A G r a n d e r- t e c h n o l ó g i a
b e ü z e m e l é s e c s a k i s p o z i t ív
hatásokat gyakorolt uszodánkra és
a fürdővendégeink vízminőséggel
kapcsolatos visszajelzései
kiválóak” összegzi Brigitte Vesti
tapasztalatait.

Foto: Fontanivas

A nagylelkű svájci ilanzi
Fontanivas szabadtéri fürdő
2001 óta alkalmazza a
Grander-technológiát.
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Adatok, tények,
számok...

Foto: Corbis

A Grander-technológia
üzemi és műszaki
alkalmazása során a jó
vízminőség szükségessége
mellett ökonómiai
szempontok is fontos
szerepet játszanak.

H

ogy a gyógyászat- vagy
a higiéniatechnikában,
az élelmiszergyártásban,
a f é m i p a r b a n , a H i g h t e ch - ,
kommunikációs- és nyomtatott
médiában, vagy akár a
szolgáltatók esetében – mindenhol
egyre gyakrabban találkozunk
a z a l k a l m a z o t t G r a n d e rtechnológiával.
Hogy milyen gyorsan, és
milyen eredménnyel térül meg
a vízélénkítő befektetése, azt
minden üzem részletes jelentések
alapján dokumentálja. A kémiai
adalékszerekből használt
mennyiséget ugyanúgy figyelik
hosszú távon, mint pl. a szükséges
energiamennyiséget, a tárolók,
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csövek és vezetékek takarítási és
karbantartási munkaigényét, vagy
a gépek teljes cseréjét.
A feljegyzések igazolják, hogy
a vízélénkítő beépítése a
legkülönfélébb területeken biztosít
igazolhatóan megtakarításokat, ami
összesítve természetesen az üzemek
összköltségvetésében jelent kedvező
változást. Mivel a technológia által
a környezetvédelem előtérbe kerül,
külön bónuszt jelent a cégről a
nyilvánosságban kialakított pozitív
benyomás, ami különösen értékes.

Élénkített síbevonatok
Meszesedés a csövekben, erős
algásodás és baktériumszaporulat

a k i e g ye n l í t ő t a r t á l yo k b a n ,
rozsdásodás miatt szennyezett
hűtővíz – ezek azok a tényezők,
amelyek az eisenstadti Isosport
cég műanyagfeldolgozási
gyártófolyamatát befolyásolták,
a rossz vízminőség által. Ehhez
még hozzájött a gépek elégtelen
hűtése. A magas hőmérséklet
azt eredményezte, hogy a
műanyag, amiből a síléceket
és a snowboardokat gyártották,
elkezdett deformálódni, és végső
soron használhatatlanná vált.
Pedig pont a műanyagfeldolgozó
gépeknél fontos az optimálisan
működő hőátadás, mivel
máskülönben nagy selejthányad
keletkezik, ami nagy anyagi

Anwender

Foto: W. Paschinger

Günter Jurassovits
átállította az Isosport
cég berendezéseit a
Grander-technológiára.

veszteségeket eredményez.
A gyártás vészélyeztetésének
megszüntetésére a víz tisztán
tartására vegyszereket és biocideket
kellett bevetni, ami viszont
megakadályozta a hűtővíz nyilvános
csatornába történő leengedését.
A G r a n d e r- b e r e n d e z é s
másfél évnyi használata alatt a
hűtővíz minősége javult, a hűtési
teljesítmény javult, a termék
minősége javult, a reklamációk
megszűntek.
“Mára nagyon jó és konstans
hűtővízminőséget sikerült

elérnünk” mondja Günter
Jurassovits létesítményfelelős, “ez
azt jelenti, hogy a termékeink
hűtését szolgáló gépek zavar nélkül
üzemelnek. Éppen ezért mellőzni
tudjuk a vegyszerek alkalmazását,
ami a környezetet – és a saját
költségvetésünket is – kíméli.”
Folyamatos elemzések igazolják
a lényegesen jobb vízminőséget. A
mészlerakódások mostanra annyira
minimálisak, hogy nagynyomású
vízzel leöblíthetőek, míg régebben
mechanikai munkával kellett
eltávolítani.
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Foto: Spitzwirt

A nyaklánccal kezdődött
minden
Gudrun és Ernst Kohnhauser
a “Gasthof Restaurant Spitzwirt”
vendéglő tulajdonosai Liebochban,
a Steiermarkban. A hajszoló
munka, a nagy nyomás és az
állandó alváshiány vette rá Ernst
Ko h n h a u s e r t a r ra , h o g y e g y
Grander-nyakláncot hordjon.
Vendégei hamar észrevették, hogy
a vendéglő szakácsa nyugodtabb
és higgadtabb benyomást kelt. Ő
maga így írja le a változást: “Életem
azóta teljesen megváltozott.
Jobban bírom a terhelést,
Gudrun és Ernst Kohnhauser a
“Gasthof Restaurant Spitzwirt”
vendéglő tulajdonosai az
élénkített vízű kútjuk előtt.

energiapotenciálom nagyobb lett.
Ha a vendégek megkérdezik, mi az
oka nyugodtságomnak és kiegyen
súlyozottságomnak, megmutatom
nekik a Grander-nyakláncomat.”
Később be lett építve egy
élénkítő készülék a vendéglő
központi vízellátó hálózatába. Az
átállás után javult a fűtés hőátadása,
mivel a víz hamarabb felmelegedett.
Attól eltekintve, hogy a fűtést lejjebb
lehetett csavarni, a házban, ahol
naponta 250 kilogrammnyi abroszt
és ágyneműt kell kimosni – a felére
csökkent a tisztítószerigény.
A csapolóra is hatással volt az
átállás – a szó pozitív értelmében:
a berendezés fúvókái tiszták és nem
ragadnak már be.
A leglelkesebb a kertész: a
házat 36 láda futómuskátli ékesíti,
az állandó trágyázás azonban
nehéz munka. Ezt most a kertész
megspórolhatja és teljes figyelmét
a 100.000 liter vizet tároló kerti
tónak szentelheti, amely immáron
harmadik nyara algamentes.
Összehasonlításképpen: az
élénkítés előtt hetente 6-8 vödör
algát távolított el a tóból.

Példamutató nagykonszern

Foto: W. Paschinger

A Messer Ausztria cég
– korábban Griesheim – egy
rendkívül szakosodott vállalkozás,
amely nemesgázokat állít elő
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Foto: D. Fischer

A “Spitzwirt” vendéglő
gyönyörű tava, régebben
rengeteg munkaigénnyel, 3 éve
algamentes.

a legkülönfélébb felhasználási
területekre. A termékkínálat átfogja
a hegesztéshez használt, a műtét
során alkalmazott érzéstelenítőn át
a védőgázokig a teljes palettát.
N o h a a c s öve k b e n a l g á k
telepedtek meg, az üzem mégis
csökkenteni akarta a különféle
peszticidek és vegyszerek
mennyiségét, amelyek azonban
szükségesek voltak az algásodás
megakadályozására.
A Messer Ausztria számára a
környezetvédelem többet jelent
egy üres frázisnál. Ebből az
okból döntöttek egy Granderszerkezet beépítése mellett. Alois
Wagner, a munkabiztonsági és
környezetvédelmi felelős kezdettől
f o g va m e g f i g ye l t e a p o z i t ív
változásokat.
“A gond az volt, hogy a csövek
elmeszesedése és algásodása miatt
nem volt már optimális a hőcsere
a vezetékek és a hűtők között. A
hűtővíz ezért már túl meleg volt,
ami jelentősen megnövelte az

Alois Wagner, a Messer
Ausztria környezetvédelmi
felelőse rendszeresen
ellenőrzi a mérési adatokat.

energiaköltségeinket” vázolja fel
Wagner Úr a tényállást.
A Grander-rendszer beépítése
után nem csak a karbantartási
munkák csökkentek, az átállás
az egész költségvetésben
visszatükröződött. Alois Wagner
s z á m í t á s a i : “A b e f e k t e t é s e k
kb. 7.850,- Euro körül voltak.
Egyetlen év alatt kb. 12.350,- Eurót
megspóroltunk. Mivel a karbantartási

költségek 730,- Euróval csökkentek,
a befektetés már kevesebb mint egy
év alatt megtérült – ezenfelül ma
már semmilyen peszticidet nem
alkalmazunk, ami számunkra,
mint környezetvédő vállalkozás
rendkívül örömteli.”
A műszaki adatokat rendszeres
mérésekkel ellenőrzik. A
vizsgálatokat független ellenőrök
végzik és minden eredményt
írásban rögzítenek. Ezáltal a
pozitív változások lépésről lépésre
leellenőrizhetőek. A Messer Ausztria
cég olyan jó eredményeket ért el a
Grander-technológiával, hogy a grazi
műszaki egyetemen végzett Klaus
Faißner Grander-technológiáról
írt diplomamunkájában
mintapéldaként hozta fel az
üzemet.
Alois Wagner összegzése: “A
Grander-rendszer csodálatos dolog,
és csak tovább tudjuk ajánlani.”

Grander a steyr-i kórházban

Foto: message

Wo l f g a n g G ra s s e r é ve k
óta a steyr-i kórház műszaki
létesítményfelelőse volt. Egy napon
az egyik legfontosabb gépnél,
amelyik gőzt termel, nehézségek
léptek fel. A vízhez már régóta
vegyszereket adagoltak, hogy a
meszesedést megakadályozzák,

Foto: W. Paschinger
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Wolfgang Grassernak hála
a steyr-i kórházban ismét
probléma nélkül működnek
a berendezések.

de a lerakódások egyre nagyobb
problémát jelentettek.
“Két-három havonta felnyitottuk
a gépeket a vízkő eltávolítására – és
ezekből a gépekből 55 darab van!
Egy ember teljes munkaidőben
csak ezeket a karbantartási
munkákat végezte”, mondja Grasser
mérnök Úr. Emiatt a drága gépek
állandóan annak a veszélynek
voltak kitéve, hogy megsérülnek.
Az ezzel járó magas pénzügyi és
személyi ráfordítás arra ösztönözte
Grassert, hogy hosszútávú
megoldást találjon.

Egy kollégája azt javasolta,
építsen be egy Grander-vízélénkítőt.
Grasser rendkívül szkeptikus
volt és először meghallgatta az
illetékes tanácsadó véleményét
és érdeklődött más cégeknél is a
Grander-vízélénkítővel kapcsolatos
tapasztalataikról.
“A Grander-gépek beépítése
után az alkalmazott vegyszerek
mennyiségét azonnal a felére tudtuk
csökkenteni, később még 75 %kal is. A befektetés egy éven belül
megtérült” foglalja össze Grasser
a tapasztaltakat. Természetesen
a karbantartási munkákat sem
kellett olyan gyakran elvégezni.
A kemény vízkőlerakódások,
amelyeket eddig kalapácsütésekkel
kellett eltávolítani, “puha krémmé
változott, amit elég volt leöblíteni.
A kemény lerakódások megszűnte
által a berendezések élettartama a
kettő-négyszeresére nőtt”.
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A Leitl-Vital tégla
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szobák klímája különlegesebb,
harmonikusabb” állapítja meg Leitl
elégedetten.

Grander-uborkák a
Seeburgernél
Fotos: Leitl Ziegelwerk (2)

A Leitl család téglaüzeme a
felső-ausztriai Eferdingben több
mint száz éve fennáll, és egyben a
legmodernebb Európában.
Generációk óta ismert a Leitl
téglagyár agyagának gyógyító
hatása. Időközben iszappakolásként
alkalmazzák a geinbergi termálban
és Dungl Bio-tréning hoteljében
Gars am Kamp-ban.
Ebből az értékes agyagból
különleges Vital-téglákat
készítenek falakhoz, födémekhez,
természetből vett minta alapján.
Lépsejt formájú üregek biztosítják
a harmonikus hőáramlást, a nagy
stabilitást és ezenfelül különösen
kiegyensúlyozott szobaklímát
eredményeznek.
“Az ösztönzött minket a Grandertechnológia téglaüzemben történő
bevetésére, hogy falazóelemünket
lehetőség szerint úgy akartuk
optimálisan megformázni,
hogy az az emberek számára a
legmegfelelőbb eredményhez
vezessen” mondja Martin Leitl.
A “csak a legjobb elég jó
a Leitl-Vital téglához” mottó
alapján a Leitl kutatócsapata
behatóan tanulmányozta a víz
tulajdonságait.
A termelés megkezdésekor az
agyagot elkeverik a vízzel, hogy az
plasztikus és jól formázható legyen.
A Grander-technológia segítségével
ny il vá nva l óvá vá l t , ho g y a z
agyag-víz keverék lényegesen
plasztikusabb és egyenletesebb lett,

Martin Leitl bemutatja az új
Vital téglát, amit a Grandertechnológia alkalmazásával
állítanak elő

ami visszavezethető a a Grander
által élénkített víz alacsonyabb
felszíni feszültségére.
A tégla kiszáradása és kiégetése
után sem veszik el azonban az
élénkített víz jótékony hatása –
mivel a víz is és az agyag is energia,
amelyek összegyúrt állapotban
is megmaradnak. A víz átadja
energiáját az agyagnak, amit az
aztán elraktároz.
“A m é r é s e k , a m e l y e k e t
időközben végeztünk, igazolják,
hogy pozitív sugárzás történik.
Időközben hallottuk a Vitalból
épült házak lakóitól, hogy a

Johann Uzsoky a salzburgi
Seekirchenben található híres
Seeburger konzervgyár tulajdonosa.
A hagyományőrző, sikeres
vállakozás zöldségeket és salátákat
tölt üvegekbe és konzervekbe.
Különösen népszerű (és ropogós) a
seeburgi uborka.
Körülbelül három évvel ezelőtt
Uzsoky beépíttetett egy Granderélén kítőt, mert a k övetke ző
problémákkal állt szemben: a
hűtőkörben magas volt a csírásodás,
a rostáknál az algásodás és a
meszesedés. Mivel a cégnek a
termelés során ügyelni kell az
abszolút tisztaságra és sterilitásra,
a cégvezető tisztában volt azzal,
hogy valamit lépni kell a probléma
megoldására.
A Grander-szerkezet beépítése
után csapásszerűen eltűntek
a szennyeződések: a pumpa
teljesítménye javult, miközben
a z o k k e vé s b é e r ő l k ö d t e k ; a
hűtőtorony bádogtetején állandóan
Az eferdingi agyag
különleges minőségű. Itt
gyártják a Leitl cég tégláit is.

A zöldség letöltése üvegbe
ill. konzervekbe abszolút
sterilitást igényel.

jelen lévő rozsda idővel eltűnt; a
hűtőlemezeket már nem kellett
tisztítani; az algásodás és a
lerakódások gyakorlatilag eltűntek;
a konzervdobozok ill. üvegek
zárófedele már nem rozsdásodik,
és a víz cseréje ill. tisztítása most
már csak 6-8 hetenként szükséges
az eddigi 2-3 hét helyett.
Johann Uzsoky utánaszámolt: “A
megtakarítások csak ezen a területen
évente 6.900,- Eurot tesznek ki
(csökkentett vegyszer- és friss
vízmennyiség, kevesebb karbantartó
munka). Az energiafelhasználást 20
A seeburgi uborkát
különösen kedvelik
frissessége és
ropogóssága miatt

százalékkal csökkenteni tudtuk.
A Grander-szerkezet és annak
beépítésének költségei – összevetve
azzal, amit azóta megspóroltunk
– elenyészőek.”
A vízminták, amelyeket
azóta folyamatosan vesznek és
kiértékelnek alátámasztják Uzsoky
pozitív tapasztalatait. A vállalkozás
esete helyet kapott Klaus Faißner
Grander-féle élénkített vízről írt
diplomamunkájában.

beépíttette a Grander-élénkítőt, úgy
döntött, az üzemet is felszereli.
A foszfatáló berendezésbe
történő beépítés után a következő
paramétereket állapították meg:
“Nincsenek már baktériumok a
vizünkben, és csupán 7 hónap
után kellett felfrissíteni. A
szennyvízkezeléssel járó költségeink
megfeleződtek, a tartósítószerek
és egyéb kémiai adalékanyagok
alkalmazása már nem szükséges,
ezáltal hozzájárulunk a
környezetvédelemhez.

Kvantumugrás
A bajor Kugelmann cég utak,
járdák és parkok karbantartásához
gyárt gépeket. A fém alkatrészek
gyártása során rengeteg vizet
alkalmaznak, mert ezeket az
alkatrészeket meg kell tisztítani a
zsíros szennyeződésektől.
Mielőtt az üzem átállt
volna a Grander-technológiára,
hagyományos vízzel töltötték fel a
berendezéseket és tartósítószereket
adagoltak hozzá, hogy a
baktériumokat megfékezzék és
a víz egyensúlyának felborulását
megakadályozzák. Három hónap
után a vizet le kellett engedni, mivel
használhatatlanná vált és már szinte
elviselhetetlen volt a szagképződés,
a Coli-baktériumok számáról már
nem is beszélve.
Miután a cégvezető otthonra

Foto: D. Fischer

Fotos: D. Fischer (2)
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A Kugelmann gépgyárban az
eddigi évi négyszeri vízcsere
helyett már csak kétszer cserélik a vizet

A Grander-élénkítő
alkalmazásával tehát áramot, vizet
és vegyszereket spórolunk meg.”
Josef Kugelmann a
megtakarításokra utal: “A szennyvíz
kezelésével jelenleg kb. 850,- Euro
körül állunk. A beépítés előtt évente
négyszer cseréltük a vizet, most már
csak kétszer, tehát a költségeink felét
megspóroltuk. A Grander-élénkítőt
csak javasolni tudjuk minden
olyan üzemnek, ahol ugyanazzal
a problémával küzdenek, mint mi
tettük” – Kugelmann meggyőződése
döntésének helyességéről.
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A z
i n n s b r u c k i
Dreikönigssiedlung három
lakótömbből áll, amelyekben
egyenként 50 tulajdonos lakik.
Karbantartásukról Karl Stemmberger
gondoskodik, aki a fűtésért is
felelős.
Egy ismerőse adta neki a
tippet, hogy beépítesse a Grandervízélénkítőt. Nem volt egyszerű
dolog az 50 lakástulajdonost
meggyőzni az ötlet helyességéről.
Néhányan ismerték a Grandertechnológiát, páran kétkedve
álltak szemben vele, mások pedig
egyáltalán nem ismerték. 1998
júliusában végül elérkezett az
idő. A Reichenauerstrasse 100ban építették be az első Granderberendezést.
Karl Stemmberger megfigyelte
az energiafelhasználást. Noha
mindhárom lakótömbben azonos
volt az energetikai statisztika
szerinti felhasználás, a „Granderházban“ ezután 10 %-kal csökkent
az energiafelhasználás a beépítés
előtti állapothoz képest.
Ezután a meggyőző eredmény
után a Burkart-Breitnerstrasse 13.
szám alatti lakosok is az élénkítő
beépítése mellett döntöttek. A
kezdeményező – Alois Marta –

Foto: D. Fischer

A társasház-úttörő

számára a Grander név fogalom volt
egy szemináriumi részvétel miatt.
„Normál vizet szinte már meg sem
tudok inni, annyira megszoktam
Grandert“, áradozik. „Ezenkívül
sokkal kevesebb energia megy el
a fűtés során, mivel a fajhő értéke
alacsonyabb.“

Élénkített Hightech
AT&S Európa és az Egyesült
Államok legnagyobb és vezető
technológiájú alaplapgyártója.
Ezek az alaplapok megtalálhatóak
a mobiltelefonokban és az
autókban is és nélkülözhetetlenek

Fűtési energiafelhasználás 1999
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A Dreikönigssiedlung
azon lakótömbök közé
tartozik, amelyek a Grander
- technológiával teljesen fel
vannak szerelve.

a mobil telekommunikációban.
Mivel a környezetvédelem
ugyanolyan fontos szempont a
cégpolitikában, mint a termékek
minősége, a loebeni üzem a
Grander-technológia alkalmazása
mellett döntött.
Ez a váltás elsősorban
a hűtőtornyok és a
klímaberendezések hűtővizénél
nagy horderejű. Reinhold
Oblak, “Normális körülmények
között a nekünk szükséges
20-25 °C-os vízhőmérséklet
ideális körülményeket
biztosít a baktériumoknak.
A csíraszám növekedésének
megakadályozására általában
vegyszereket adnak a vízhez.
Mi ezzel szemben a Grandervízélénkítőrendszer beépítése
mellett döntöttünk. Azóta nem
alkalmazunk vegyszereket és a
befeketetés kevesebb mint egy év
alatt megtérült.“
Kezdetben – mint mindig,
amikor új utakon járunk – inkább
kétkedéssel fogadták. Azonban
éppen azok a vállalatok, amelyek
pontosan követik a kiadásaikat,

Foto: D. Fischer
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Grander-mosó a
Mercedesnél
Peter Christiani felügyel a
bécsi 10. kerületi Mercedes
Wiesenthal autóüzemre. Amikor
két évvel ezelőtt beépítették a
Grander-vízélénkítő berendezést,
alapjában véve semmibe vette a
dolgot. Csak az eredmény volt
az, ami meggyőzte: “Ugyanazt
a tisztíttó hatást értük el, noha
az adalékszerek mennyiségét
csökkentettük. A víz hirtelen
erősebb tisztító hatású lett.”

Ehhez járult hozzá az a
jelenség, hogy a mosó falai,
amelyekről a vízkőlerakódásokat
mindig el kellett távolítani, sokkal
kevésbé voltak szennyezettek.
A korábbi erős tisztítószereket,
amelyekkel dolgoztak, gyengébb,
kevésbé káros szerekkel tudták
helyettesíteni.
Peter Christianit maradéktalanul
meggyőzte az a tény, hogy a
gőzborotva éves karbantartási
igénye megszűnt. “A szerelő
elmesélte, hogy a kazánban nem
képződött korom, tehát nem is
kellett takarítani.”
Mivel a Wiesenthal cég
környezetvédelmi szinten
rendkívül elkötelezett, könyvet
vezetett a fogyasztásokról és a
bekövetkezett változásokról a
Grander beépítése után. “Dolgozik
nálunk egy környezetvédelmi
csapat, amely a számokat és
adatokat részletesen rögzíti. A

felhasznált vegyszermennyiséget
az 50 %-ára csökkentettük. Ha
belegondolunk, hogy évente
12.000 autót mosunk meg itt, ez
hihetlen mennyiség.”

Peter Christiani a
tisztítószerek több, mint
felét meg tudta spórolni a
Mercedes Wiesenthalnál.

Foto: W. Paschinger

és ügyelnek a “tiszta” imidzsre,
igazolják mérési és ellenőrző
vizsgálatok alapján, hogy az
ismeretlenbe tett lépés eredményes
volt-e vagy sem.
Ugyanígy volt ez az AT&Snél is. A Grander által élénkített
víz alkalmazása miatt előidézett
radikális vegyszermennyiségcsökkentés ismételten megmutatta,
hogy a Grander-technológia
által mennyi erőforrás és
költségmegtakarítások érhetőek
el. “Döntésünk helyessége minden
vonatkozásban bizonyossá vált”
– foglalja össze Reinhold Oblak.

A Grander-technika
megakadályozza az
alaplapgyártó AT&S
hűtőtornyaiban a
baktériumok képződését.

Foto: Gasteiner

Nyereség a környezetnek

Élénkített Gasteiner
„Csak amikor földalatti útját az
ásványok és ércek között megtette,
és a felszínre tör, akkor érett és a
legjobb minőségű a víz“ – tartja
a régi bölcsesség. Pontosan ez
érvényes a Gasteiner ásványvízre:
nem pumpálják ki a föld alól,
hanem szabadon tör fel a Hohe
Tauern nemzeti parkban.
D r. H u b e r t M a t t e r s d o r f e r
ügyvezető nyitott mindenre,
ami a vízről szól. Éppen ezért
csak idő kérdése volt, mikor
találkozik Johann Granderral. Egy
tetőtérkiépítés alkalmat adott a
saját teszteléshez: már pár héttel a
Grander-technológia beépítése után
szabályszerűen őrült tempóban
növekedtek a teraszvirágok és
a vadszőlő. Ezenkívül Hubert
Mattersdorfer egyértelműen érezte
a víz ízének javulását.
A következő lépés magától
adódott – a vízélénkítést kipróbálták
a Gasteiner palackozásánál.
Eredmény: a szénsavbuborékok
kisebbek lettek, a víz lágyabb,
és bizonyos értelemben „itatja
magát“.
A következő lépésben a teljes
gyártási folyamat „élénkített lett“.

26

Elméletileg az élénkítést titokban
akarták tartani, ezért a Granderértékesítővel a titoktartásban
egyeztek meg – a konkurrenciának
nem kell mindenről tudnia – de
hamarosan jöttek a visszajelzések
és érdeklődések a vendéglátóktól
a Gasteiner víz pozitív változása
miatt. Hubert Mattersdorfer erről:
„Ez volt az az időpont, amikor
nyilvánosan elismertük a Gasteiner
és a Grander közötti szimbiózist.“

A textilápoló Koch
üzemben nap mint nap
ezernyi kilogramm terítőt és
ágyneműt mosnak ki.
Foto: D. Fischer

A Gasteiner-csapat Granderirányban. Balról jobbra: dr.
Robert Heindl, Indra Collini
és Hubert Mattersdorfer.

A Koch textilápoló üzem a
német Metzingenben naponta
irdatlan mennyiségű, 8-10 ezer
kilogramm mosnivalót tisztít. Az
ügyfelek ápolóotthonok, klinikák,
hotelok és vendéglátók. Ezek
a mosnivalók különösen nagy
mosóerőt igényelnek, mivel gyakran
erősen szennyezettek és csak
nehezen tisztíthatóak. Benedikt
Sutter éppen ezért mindenben
érdekelt, ami segítséget ad az
üzemnek a mosnivaló foltmentes
tisztításához.
A Grander-technológiát privát
úton ismerte meg. „Ez humbug“
mondta felesége, de végül sikerült
rábeszélnie arra, hogy otthonra
beépítsenek egy vízélénkítőt
próbaképpen, hogy változik-e
valami a mosnivaló esetében. Pár
mosás után Sutterné csökkentette
a mosópormennyiséget, mert a
szokásos adag túl soknak tűnt és
kihabzott.
Ezután a sikeres kísérlet után
a vállalkozásban is beépítették
a Grander-technológiát azzal az
eredménnyel, hogy a tisztításhoz
használt alap mosószer mennyiségét
15 %-kal csökkenteni tudták.
„A készülék ára fél év alatt
megtérült. Évente kb. 12.000,Eurót spórolok meg, ezenfelül a
mosott ruhák lényegesen puhábbak
és tisztábbak.“ Eme tapasztalatok
alapján Benedikt Sutter minden
mosodának csak javasolni tudja a
Grander-vízélénkítés alkalmazását,
még akkor is, ha „ezzel a
konkurrenciát segítem. Viszont
ezáltal a környezetvédelem nyer,
és így mindannyian jól járunk.“

Foto: Pirker
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Méhektől mindent
Mariazellben 1655 óta
rendkívül hatékonyan ápolják a
mézeskalácssütés hagyományait.
Legjobb példa erre a Pirker családi
üzem, amely 1800 óta létezik.
Matthias és Waltraud Pirker a
világ minden tájára exportál a
mézeskalácsaiból, konyakokból és
a méhészeti termékekből.
A több mint 60 különféle
mézeskalácshoz évente 60 tonna
mézet dolgoznak fel 150 tonna
tésztához.
A nyers tészta fél évig nagy
hordókban áll. Az ott lezajló
erjesztési folyamat a legfontosabb
a mézeskalács puhán tartásához.
Termékeinek kiváló minőségét
Pirker az élénkített víz alkalmazására
vezeti vissza. “Tíz évvel ezelőtt
hallottam erről egy előadást”,
meséli a vállalkozó. “Azonnal
a vízélénkítő üzemben történő
beszerelése mellett döntöttem.”
Pirkerék kávéházának látogatói
szerint itt kapható a település
legjobb kávéja. Erősebb italok
kedvelői a konyakok, likőrök és
fűszerpálinkák selymességéről
áradoznak.

A Pirker házból származó
mariazelli mézeskalács
nagyon különleges ínyencség.

Mivel az “akkori befektetés már
x-szeresen megtérült”, a Goldener
Löwe (=Arany Oroszlán) Hotelben
is Grander-vízélénkítő berendezés
kerül.

Csíraszám nullán
A Münchenhez közeli OCÉ cég a
nyomtatás és másolás specialistája.
Axel Bürck, az épületfenntartásért
és –ellátásért felelős munkatárs
már évek óta próbált úrrá lenni
a víztechnikai problémákon.
“Leginkább az 52-es csarnokot
érintette a dolog.
Itt tartjuk a különböző vásárokat
é s r e n d e z v é nye k e t , v i s z o n t

rendszertelen időközönként,
ezért megeshet, hogy a víz egy
hétig, vagy akár tovább pihen a
vezetékekben – és éppen ezekben
az időszakaszokban csírásodik a
leállás miatt.”
A p r o b l é m a m e g o l d á s á ra
kezdetben mindig átöblítették a
vezetékeket friss vízzel, ami által
a csíraszám nullára csökkent. Axel
Bürck számára azonban ez nem
jelentett optimális megoldást. A
hosszútávú megoldást keresve akadt
a Grander-technológiára.
Belső feljegyzések a következő
tényeket támasztják alá: 2001
februárjában a csíraszám 3.240
KBE (koloniebildende Einheiten
= telepképző egységek) volt,
márciusban, a tisztavizes öblítés
után csökkentek az értékek,
áprilisban azonban ismét emelkedni
kezdtek. Májusban beépítették a
Grander-technológiát, júniusban
és júliusban enyhén emelkedtek
az értékek, augusztustól azonban
állandóan csökkent a számuk
egészen nulláig, ami azóta is így
maradt. “Egyáltalán nincs már
problémánk a csírásodással, és ez a
legfontosabb”, mondja Axel Bürck
büszkén.

Foto: D. Fischer

Ha nagy csarnokok
vízvezetékeit hosszabb időn
keresztül nem alkalmazzák,
a leállás miatt előfordulhat
csírásodás.
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Foto: Corbis

Az ifjonti lóhölgy

Úgy hangzik,
mint egy csoda,
de nem az...

Sokan ismerik azt az érzést,
amikor nyáron az ujjak annyira
megvastagodnak, hogy a gyűrűk
már csak nehezen, szappanos
vízbe áztatva húzhatóak le, és
a lábak annyira megdagadnak,
hogy a cipő túl szoros lesz.
Hűvös borogatás és a lábak
felpolcolása nagyjából az egyetlen
lehetőség a megkönnyebbülésre. A
burgenlandi Eisenstadt Haidehof
lovasiskolájában Birgit Minnichnek
meg kellett állapítania 24 éves
Sunrise nevű kancájánál, hogy
a lovak is szenvedhetnek ettől
a jelenségtől. Kb. öt éve kezelik
a koros lóhölgyet különböző
víztelenítő és vérkeringést
szabályozó gyógyszerekkel és
kötésekkel, mert nyaranta felgyűlik
a víz a lábaiban.
Aztán Birgit apja, Matthias
Gross beépíttetett egy Granderkészüléket. Azóta Sunrise és a
többi 37 ló csakis az élénkített vizet
isszák meg. Minden más ugyanaz
maradt: az istálló, a táp, a karám,
a gondozás.
„Először nem is gondoltam arra,
hogy a víznek valami köze lehet
hozzá. Csak azon csodálkoztam,
hogy Sunrisenak elmúlt nyáron
nem voltak duzzanatai. Aztán
elgondolkodtam – az egyetlen, ami
változott, az a víz” állapítja meg a
tulajdonos. “Koros kancánknak
most olyan lábai vannak, mintha
három éves lenne. A krónikus
ínhüvelygyulladás javult, és Sunrise
lényegesen élénkebb – mintha
megfiatalodott volna.”

Az emberek újra és újra beszámolnak az
élénkített víz fogyasztása miatt bekövetkezett
változásokról az életükben
28

Birgit Minnich nem
hiába nevet – lova végre
meggyógyult.

Legyőzve a köszvényt
Alois Oßwald azon emberek
csoportjához tartozott, akik a
köszvénytől szenvednek. Ez
a betegség 35 éve kínozza.
Alattomosan lép fel fájdalmas
lökésekben. Az idők során szinte
az összes ízülete begyulladt,
megmerevedett és hasogatott. A
löketek 14 naponta jelentkeztek.
Az utóbbi években Oßwald úrnak
mankókra volt szüksége.
A Cortison-preparátumokkal és
a különböző házi szerekkel történő
kezelés már nem segített, és Alois
Oßwald, régóta munkaképtelenen
és szinte már csak ágyban fekvő
betegen, megérkezett testileg és
lelkileg is a mélypontra.
1999 augusztusában egy
hölgyismerőse, akinek otthon
Grander-élénkítője volt beépítve,
elkezdte élénkített vízzel ellátni,
amit naponta megivott.

Foto: D. Fischer

Több mint 30 évig szenvedett
Alois Oßwald a köszvénytől.
Ma már újra fájdalmak nélkül
tud mozogni.

után a következőket jelentette: A
lábak vérkeringése kiváló volt, a
vérnyomás normális és stabil, nem
volt ingadozás a magas és alacsony
cukorértékek között, és a testi
közérzete jelentősen javult.

És mert a beteg szívesen fürdik,
mivel a meleg jót tesz neki, a
család – a Grander-tanácsadóval
egyeztetve – szintén beépíttetett egy
élénkítőt otthonra. A fürdőzések
során egyszerészrevette, hogy a
víz érzete puha és selymes, akár
fürdőolaj esetében. Felesége
azonban csak vizet engedett a
kádba – élénkítettet.
“Onnan kezdve lassan felfelé
ívelt a dolog.” A napi ivás és fürdés
annyira rendbe hozta a testét, hogy
Alois Oßwald alig egy év után ismét
sétálni tudott. A legszebb azonban
az volt, hogy a rohamok ritkultak,
végül teljesen kimaradtak.
Két hónappal később hosszú
idő óta saját maga nyírta a füvet.
Az izületi duzzanatok lementek,
a gyógyszerszedést fel lehetett
függeszteni. Ma Alois Oßwald
közepes hosszúságú hegyi túrákra
képes – olyanokra, amelyeket
utoljára 35 évvel ezelőtt tudott
élvezni. “Noha úgy hangzik, mint
egy csoda, nem az – ez az élénkített
víz!”

Kézben tartott
cukorbetegség
Hans Weißmantel 67
éves és csaknem húsz éve
cukorbetegségben szenved, ami
gyógyíthatatlan, örökletes betegség.
A betegséget kísérő tünetek (többek
között magas vérnyomás, szemés vesetúlterhelés, idegzavarok)
csökkentésére a betegeknek szigorú
diéta szerint kell élniük, naponta
inzulinegységeket kell injekciózni,
és rendszeres orvosi vizsgálatokat
kell elvégezniük. Nagyon fontos a
nagy folyadékmennyiség bevitele, a
legjobb a tiszta víz fogyasztása.
Ezek a tennivalók jelentették
a mindennapokat a nyugdíjas
mérnök számára, míg egy barátja
fel nem hívta a figyelmét, hogy a
víz és víz nem ugyanaz. Miután
2001 febrárjában beépíttetette a
Grander-élénkítőt hónapról hónapra
érezte egészségi állapotának
fokozatos javulását, ami egy év

Hans Weißmantel sok éve
szenved a cukorbetegségtől.
Egészségi állapotát Grander
segítségével stabilizálja.

Foto: D. Fischer
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A nyugdíjas csak fokozatosan
eszmélt rá az összefüggésre
az egészségi állapota és az
élénkített víz fogyasztása között.
„A cukorbetegség kísérőtünetei
csökkentek, sokkal jobban érzem
magam, újra tudom mozgatni a
lábujjaimat és érzem a vérkeringést.“
Ha leesik a vércukorszint, élénkített
vízben oldja fel a szőlőcukrot,
mivel a hatása így háromszor olyan
gyorsan bekövetkezik.
„Igen, ma azt mondom, a
Grander-féle élénkített vizet
javaslom minden cukorbetegnek.
Cukorbeteg unokám ma már azzal
nő fel.“
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Fotos: Corbis, message
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élénkítés
A messzi északtól a déli Spanyolországig,
Dél-Amerikától Dél-Afrikáig, a
vízélénkítés minden kontinensen otthon
van.

Eva Terä foglalkozása „personal
trainer”, ami egyfajta személyes
szolgáltatás, amit Finnországban
é s S vé d o r s z á g b a n ny ú j t . A z
év kétharmadában úton van
élettársával Rolf Lagertunnal egy
erre a célra kiépített utánfutóval.
Ezernyi kilométereket tesznek
meg együtt évente. A hosszú
utazásaikon a Grander-technológia
nélkülözhetetlen kelléke lett
felszerelésüknek.
Az első termék, amit
megismertek, az energiarúd volt,

ami azóta mindig velük van.
„Az utánfutóban mindennek
praktikusnak kell lennie, kevés a
hely, és így az élénkítő rúd egy
ideális, kicsi termék, amellyel a
víz energiáját hasznosítani tudjuk”
mondja Eva Terä. Röviddel ezután,
két évvel ezelőtt beépítettek egy
élénkítő készüléket a lakókocsi
víztankjába, amit azóta nem
kellett tisztítani és a vízkőtől
mentesíteni.
A környezetvédelem érdekében
egy ECO-Katot is beépítettek
az autóba. Autóprofi Rolf: „A
különbség érezhető volt. A benzin
jobban ég, a motor kevesebb
kipufogógázt ad ki.”

Foto: message

Úton Granderrel

Ezeknek a spanyol üvegházi
paradicsomoknak az
érettségét és a terményét
jelentősen növelni lehetett.

Az üvegház-teszt

Foto: Privat

A spanyol déli partvidék az
intenzív mezőgazdaságból él.
Innen látják el egész Európát
gyümölccsel, déligyümölcsökkel
és zöldségekkel. Az iparosított
mezőgazdasági zóna Andalúziában
kezdődik. Számtalan fóliaházban
érlelnek itt paradicsomot, zöld,
vörös, és sárga paprikát, valamint
zsenge salátákat A spanyol José
Guttierez kertészete évek óta

keresi a természetes megoldást a
termény növelésére és az ültetvény
kímélésére. José Guttierez
elsőként kísérletezett ebben a
régióban a Grander-vízélénkítési
technológiával, hogy a betakarított
termény mennyiségét növelje.
Az üvegházakat számítógépes
vezérléssel öntözik. A Granderkészülékek beépítése óta az
ültetvény öntözőrendszeréből

Eva és Rolf Finnországot átszelő
utazásukra Grander-termékekkel
szerelkeztek fel.
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Fotos: J. Koppensteiner (2)
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A spanyol délvidék
mezőgazdasági termékei
híresek.

kristálytiszta víz folyik. Mivel
a vízkő már nem rakódik le, a
fúvókák tiszták maradnak és
minden növény pontosan azt a
vízmennyiséget kapja, amely az
egészséges fejlődéshez szükséges.
Ez erősíti a gyökereket, ami
a gyümölcsök cukortartalmát
növeli. A növények levelei – még
a talajhoz közeli, alacsonyan
fekvők is – ropogósak, erősek
és telt zöldek. Az egyesületnek,
amelyhez a Guttierez ültetvény
i s t a r t o z i k , a G r a n d e r- f é l e
hatékonyság beigazolódása után új
éllovasa van a terménymennyiség
szempontjából.

Nyolc tonnával több
A spanyol Velez-Malagában
él és dolgozik Señor Herrero,
akinek három hektáros avokadóültetvénye és egy 15 szobás hotelja
van La Viñuelában. Egy barátja
azt tanácsolta neki, hogy mindkét
üzembe építsen be egy Grandervízélénkítő készüléket.
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A vízellátó főcsarnokban áll
azóta egy-két üres tank, amelyek
adagológépekkel csatlakoznak
a fővezetékre. Korábban ezek
salétromsavval voltak feltöltve,
amelyek az öntözőcsövek
tisztántartását biztosították.
„Amióta beépítettük Grandertechnológiát, nincs már szükségünk
rájuk. A Grander-készülék még a

legmagasabb nyári hőmérsékleten
is tökéletesen tisztán tartja a
vezetékeinket” mondja a ház ura
elégedetten.
Az ültetvényen a megszokottnál
korábban lehetett az avokadókat
learatni, és a terménymennyiség
20%-kal nőtt, ami kb. nyolc
tonnának felel meg. „Már az első
évben behoztuk a befektetés összes
Nemcsak José Guttierez, hanem a
macskája is feszülten figyelte, milyen
változás következik be a Grandertechnológia alkalmazása által.

Fotos: message (2)

költségét” számolja Herrero úr,
„noha az előző évben metszettük
meg az avokadófákat, ami amúgy
az átlagos terménymennyiséget
csökkenti.”

Friss hal
A Sea Products AS halfeldolgozó
üzem székhelye Hellandshammban
va n , 5 0 k m - r e Å l e s u n d t ó l a
norvégiai nyugati parton. Ez a
régió vezető szerepet tölt be a
tőkehalak és lazacok fogásában,
feldolgozásában és exportjában.
A menedzser, Trude A. Johnsen új
módszerekkel szembeni kétségei
ellenére belekezdett egy kísérletbe,
hogy lássa – hatékony-e a Grandervízélénkítés egy halfeldolgozó
üzemben is.
A kísérletet az enyhén besózott
tőkehallal kezdték. Az ellenőrző
fokozatot normális friss vízzel
dolgozták fel, a tesztfokozatot
Grander által élénkített vízzel. A
kísérlet kulcskérdése az volt: képese a Grander-technológia a halak
eltarthatóságát meghosszabbítani?
A laborteszteket az ålesundi állami
laborban hivatalosan elvégezték.
Az ellenőrző fokozat
halai két hét után
már nem voltak
alkalmasak
e m b e r i

Egy norvég halcég igazolta,
hogy a halak tárolhatósága
kitolható az élénkített víz
alkalmazása által.

fogyasztásra, mivel túl sok csírát
tartalmaztak. A Granderrel
kezelt hal ezzel szemben négy
hétig tartotta magát és ebben az
időpontban ezerszer alacsonyabb
volt a csíraszáma, mint az ellenőrző
sorozatnak. Az eredmény annyira
egyértelmű volt, hogy a cég
azonnal beszereltetett egy Granderkészüléket termelőüzemébe.
Ezzel egyidejűleg elvégeztek
egy kisebb tesztet is heringeken
is, hogy ellenőrizzék, hatékony-e
a Grander-technológia tengervíz
esetében is. A tesztet egész
heringeken és filéken is elvégezték.
Itt is megdöbbentőek voltak az
eredmények. A normál tengervízzel
kezelt hering is tízszeres
csíraszámot mutatott
a Granderrel
kezelthez képest.
E z e k
az átütő

eredmények oda vezettek,
hogy az Unipro Vest AS további
k u t a t ó m u n k áva l b í z o t t m e g
egy független kutatóközpontot.
Már most úgy vélik, hogy a
Grander-vízélénkítés bevetése
által Norvégia halgazdaságának
gazdasági eredményei jelentősen
javulni fognak.
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Foto: Raufoss Badeland

Oslótól északkeletre, kétórányi
a u t ó ú t ra f e k s z i k a „ R a u f o s s
Badeland”, Norvégia egyik
legnagyobb, különösen a gyerekek
által kedvelt élményfürdője. Nem
túl régóta beépítettek egy Granderkészüléket a fővezetékbe és négy
élénkítőrudat a szűrő és kiegyenlítő
tartályokba.
A beépítés oka annak reménye
volt, hogy az uszodák üzemeltetési
költségeinek nagy részét kitevő
energiaköltségeket csökkentsék.
Nina Sell, műszaki vezető: „Az
uszodáknak alapvetően magasak
a költségei, ami nagyrészt az
á r a m f o g ya s z t á s r a v e z e t h e t ő
vissza. Gazdaságosságunkat csak
a költségeink minimalizálásával,
tehát főként az áramköltségek
csökkentésével érhetjük el. Az
alapszükségletek biztosítására
fix árammennyiséget kapunk
az elektromos művektől, a
csúcsidőkben, amikor az
áramszükséglet a magasba szökik,
kénytelenek vagyunk magas áron
megvásárolni a szabadpiacon az
energiát. A Grander-technológia
beépítése óta azonban a csúcsidős
áramszükségletünket jelentősen
csökkentettük.”
Mivel a fürdővendégeinktől
azt a visszajelzést kaptuk, hogy
a medencék vize melegebb
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lett, csökkentettük a fűtési
hőmérsékletet. Biztosak vagyunk
benne, hogy a hőátadás jelentősen
javult. A paraméterek – a látogatók
frekvenciája, a csúcsidők, stb.
– ugyanazok voltak, mint az
e l ő z ő é ve k ö s s z e h a s o n l í t á s i
időszakában. Az áramfogyasztás
mégis jelentősen csökkent.” Az
élményfürdő fő problémáját tehát,

amellyel már évek óta szemben
álltak, sikerült megoldani a
Grander-technológiával.
Csupán pár nappal a beépítés
után Nina Sell asszisztense azt vette
észre, hogy csökkent a klórszag az
uszodában, a fürdővendégek a bőr
kellemes érzetéről számoltak be, a
gyerekek pedig nem panaszkodtak
az amúgy állandóan piros szemek
miatt.

Heikki Jakobson csodálkozik
rekordtermésén. Több mint
húsz év alatt egyszer sem
volt ekkora a termény.

Legmagasabb termény

Foto: Privatbesitz

Csökkentett
energiaköltségek

Uszodák esetében az
energiaszükséglet a
fő költségtényező. A
Grander-technológia segít
csökkentésében.

Amikor harminc évvel ezelőtt
megalapították a Husula Garden
zöldségkertészetet, elsősorban
fejessaláta termelésére lett kiépítve.
Noha más ültetvényeket is – mint
pl. petrezselyem, metélőhagyma,
kapor – felvettek a programba, a
fejessaláta mindig a létesítmény fő
terméke maradt.
A fény és a víz a két legfontosabb
erőforrás, amely szükséges az
üvegházak és kertészetek sikeres
üzemeltetéséhez. Az északi
Európa klímafeltételei mindkettőt
csak korlátozott mennyiségben
biztosítják. Ezek nemcsak a
termékek minőségére, hanem a
termény mennyiségére is hatással
va n n a k – é p p e n e l é g i n d o k
mindennek elkövetésére, hogy a
növények növekedése javuljon.

Heikki Jakobson üzemvezető
nemrégen beépíttetett egy
Grander-vízélénkítő berendezést:
„Mostanra szinte aratásra érett a
fejessaláta, ami egy hónapig kapta
a természetes fényt és a Grandervizet. A levelek nagyon vastagok és
a saláta rendkívül ízletes. Nemcsak
jól néz ki, tovább is eltartható.” A
jobb növekedés erős, jól fejlett
gyökerek eredménye. A sokéves
tapasztalatok alapján tisztában
vannak azzal, hogy a termény
mennyisége a Grander-technológia
alkalmazása által 10%-kal
n öve l h e t ő . H e i k k i Ja k o b s o n
még magasabb eredményt ért
el: „Olyan eredményt értünk el,
amely ennek többszöröse. Abban
az üvegházban, amelyben a
petrezselymet termesztjük, a több
mint húsz éves termelés során
soha nem sikerült ilyen egészséges
növekményt tavasszal elérni.
Döbbenetes.”

Az újjáélesztés

Foto: Dr. F. Huhtala

Peter Eugen Mollnak van egy
farmja São José dos Campos
városában, a brazíliai São Paolo
tartományban. Pár évvel ezelőtt
céget alapított dísznövények
termesztésére, amelyeket a helyi
piacon értékesített.
Ehhez egy megbízható, egészséges

Foto: Peter E. Moll
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A tó újraélesztése óta Peter
Moll már csak saját vizével
öntözi a zöldségét.

vízforrásra volt szüksége. Mivel
Peter Moll nem volt biztos benne,
hogy az alkalmazott vize tényleg jó
minőségű volt-e, úgy döntött, hogy
a tulajdonához tartozó tó vizét
használja. A gond csupán az volt,
hogy a tó vize biológiailag halott
volt. Felmerült a kérdés, hogy
hogyan lehetne újraaktiválni.
Már tíz évvel azelőtt hallott
Granderről. Amikor megtudta,
hogy a technológia Brazíliában is
kapható, beépíttetett egy élénkítő
készüléket a tó keringető pumpája
mögé. A regenerációs folyamat
mindenki számára látható
volt: a korábban tejes, barnás,
kellemetlen szagú víz visszanyerte
eredeti tisztaságát, az erős

algásodás teljesen megszűnt, és
a tó annyira megújult, hogy Peter
Moll most halakat tenyészt benne.
A parton állandóan növekvő
növényrengeteg fejlődött ki.
Három hónappal a Granderrendszer kiépítése után Peter
Moll már csakis a tó vizével
öntözi három üvegházának
növényeit. Azóta egyenletesen
és erősen növekednek. A levelek
szélesebbek, nagyobbak, sokkal
mélyebb, intenzívebb zöld a
színük, és – a trágya- és növényvédő
szermennyiség csökkentése
ellenére – nem betegednek meg.
Ügyfelek arról számolnak be,
hogy a növények sokkal jobban
átvészelik az átültetést és sokkal
jobbnak tűnik a vitalitásuk is.
Peter Moll így két dolgot ért el
egyszerre – tavának élénkítése és
a javított növénynövekedés, ami
természetesen a cég forgalmát
erősíti.

Biológiailag halott tavak újra életre
kelthetőek a Grander-technológia
által.
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A brazíliai São Paolo közelében
lévő, férfiöltözékeket gyártó
Blazer Brazil textilvállalkozás
tulajdonosai a Grander-rendszer
alkalmazásával egy régóta fennálló
problémára találtak megoldást.
A következő gondot
kellett megszüntetni: A vasaló
automatákat, amelyeket állandóan
gőzzel üzemeltetnek, szinte
havonta cserélni kellett; a hibák
a lerakódások és a rozsdásodások
voltak. A tankban lévő víz tisztán
tartására vegyszereket kellett
adagolni, azonban két nap után
a víz ismét elszíneződött és
elvesztette az áttetszőségét. A
rossz vízminőség miatt az elmúlt
négy évben csaknem száz vasaló
automatát kellett lecserélni – ez
hosszú távon irdatlan költségvetési
teher.
Egy németországi textilüzemi
vásáron a cég főnöke szert tett egy
modern rendszerre, melynek gőz
mángorlói ill. vasaló automatái a
termelés motorját jelentette.

Foto: Corbis

Grander-gőz

Ha a vasalógépeket nem
abszolút tiszta vízzel töltik
fel, súlyos maradandó károk
származnak.

Ezenfelül, hogy a befektetést
ne veszélyeztessék a kifogásolható
minőségű vízzel, a vezetőség
úgy döntött, hogy beépítenek és
tesztelnek egy Grander-vízélénkítő
rendszert is.
Egy kisebb készüléket a privát
h á z t a r t á s b a , e g y n a g yo b b a t
az üzembe építettek be. Az
első tapasztalat az volt, hogy a
fürdőszobában nem rakódtak

le már üledékek. A vállalatnál
először az alkalmazott vegyszer
mennyiségét csökkentették a
tartályokban. A fűtési rendszerben
azonnal megszüntették a
vegyszeradagolást. Immáron két
éve teljesen vegyszermentesen
üzemel a rendszer. A tartályban
lévő víz olyan tiszta, hogy a tank
alja is látható volt. Ez alatt a
rövid idő alatt az összes, máskor
esedékes karbantartási költség
kiesett. Így pl. a bojlerek belső
tisztítását nem kellett elvégezni.
A víz, amelyet minden munkanap
után leengednek a bojlerből, tisztán
folyik ki a szennyvízáramban.
Ez igazolja, hogy a bojlerben
nincsenek már maradványok.
Nagyon fontos további észrevétel
volt, hogy a vasaló felületén nem
mutatkoztak a rozsdásodás jelei.
A Grander-technológia tehát
kétséget kizáróan megváltoztatta
az üzemben használt víz
minőségét. A főnök kommentárja:
„Irdatlan megtakarításokat értünk
el a karbantartási költségek terén.
A Grander-rendszer gyorsan
megtérült és kifejezetten javítja
az élet és munkakörülményeket a
vállalkozásban.”

Foto: J. Koppensteiner

Brazíliában is egyre gyakrabban
alkalmazzák a Grandertechnológiát az olyan
üzemekben, amelyeknek
szükségük van a vízre.
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Foto: J. Koppensteiner
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Felújított hűtőberendezés
A Montic Diary egy
tejfeldolgozó üzem a dél-afrikai
Johannesburgban. A termékskála
kiterjed a pasztőrözött tejre,
tejszínre, tejfölre, és tejalapú
„softdrink”-ekre. Minden nap
kereken 120.000 liter tejet
dolgoznak itt fel.
A víz felkészítése egy tejüzem
számára létfontosságú. A kilométer
hosszúságú csövek, csőrendszerek,
és szelepek drága berendezések,
amelyeket folyamatosan
karbantartani és cserélni kell. A
munkálatok során, a takarításnál
és a hűtésnél kereken 16.000 liter
vizet pumpálnak ki óránként egy
saját kútból.
A vállalkozás előtt álló
p r o b l é m a a h ű t ő t o r o n y, a
bojlerek és a vízvezetékek állandó
meszesedésének hosszútávú,
végleges megszüntetése volt. A
meszesedés azt eredményezte,
hogy a hűtés már nem működött
zavartalanul. A mészkőlerakódások
e l t ávo l í t á s á ra h á r o m h avo n t a
felnyitották a hűtőtornyot.
Kétévente teljesen ki kellett
cserélni.

Még a vegyszeres kezelés sem
vezetett kielégítő eredményhez. A
Grander-készülék beépítésével és
az élénkített víz alkalmazásával
a következő eredményt sikerült
elérni:
Két hét alatt darabos lett a
lerakódás, és kézzel gond nélkül
eltávolítható lett, három héttel
később lehetővé vált a torony
gőzborotvával történő tisztítása,
további két hét elteltével már nem
volt észrevehető meszesedés.
A pasztörizálás folyamata
784 kilogramm gőzt igényel
óránként, melyet két, állandóan
meszes bojlerben állítottak elő.
A beépített Grander-technológia
lehetővé tette, hogy a vegyi
oldószerek mennyiségét először a
felére, később a háromnegyedére
csökkentsék, mivel ezen a
területen sem tapasztaltak már
lerakódásokat.
E g y t o vá b b i G r a n d e rkészüléket építettek be abba a
kútba, amelyből a tejüzem a
vizet nyeri. A régi mésznyomok
fokozatosan eltűntek a hideg vizes
vezetékekből, és a rozsdásodás
lassan, de fokozatosan csökkent.
A beüzemelést követően telepített
vezetékek a hat hónapi felügyelet
alatt sem meszesedést, nem
rozsdásodást nem mutattak.

Ezek a pozitív eredmények
masszív megtakarításokat
eredményeztek a karbantartás,
vegyszerek, cserekészülékek és
munkaórák terén.

A tejtermékek a napi
élelem lényeges elemei.

Foto: Corbis

A dél-afrikai Montic Diary
cég naponta 120.000 liter
tejet dolgoz fel.
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Párbeszéd

P r o f . D r. Yu r i R a c h m a n i n , a z o r o s z
természettudományos akadémia elnökhelyettese, a
moszkvai humánökológiai és természetgyógyászati
intézet igazgatója, és a WHO szakértőtagja,
párbeszédben Johannes Koppensteinerrel

„… a víz ugyanis élet.”

Fotos: Institut Sysin (2)

Yuri Rachmanin már sok
éve foglalkozik a víz fizikai
szerkezetével és az azzal
összefüggő jelenségekkel. A
Grander-vízélénkítés pozitív
hatását már régóta ismeri.

Intézete immáron hat éve a
Grander-technológia kutatásával
foglalkozik. Mit tud erről
elmondani?
Amikor 1997-ben elkezdtünk
f o g l a l k o z n i Jo h a n n G ra n d e r
technológiájával már mintegy
húsz éves tapasztalataink voltak
különböző, nem-hagyományos
víztechnológiákkal, amelyek
esetében a víz szerkezetét
megváltoztatják. Ehhez tartoznak a
magas- ill. alacsony hőmérsékletű
kezelések, kavitációs impulzus,
hideg plazmával történő behatás,
lézeres kezelés, alacsony- és
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magasfeszültségű kisülések,
elektrokémiai, mágneses,
elektromágneses kezelés és még
egy pár egyéb. Nem tudjuk, hogyan
kezeli Johann Grander a vizet.
Egyet azonban bizonyossággal
állíthatunk: Az immáron hat éve
tartó, mikroorganizmusokon,
állatokon és embereken végzett
beható vizsgálataink során
egyetlen káros hatást sem tudtunk
megállapítani.
Első vizsgálatainkat
mikroorganizmusokon végeztük,
mivel ezek gyakran érzékenyen
reagálnak a víz szerkezetére.

Összesen tizenegy patogén
é s k vá z i p a t o g é n , m i n t p l . a
szalmonella, csíracsoportot
vizsgáltunk meg. A Grandertechnológia hatására felgyorsul
ezen baktériumok elhalása,
amit arra vezetünk vissza, hogy
a miliő megváltozott a vízben.
Ezen felül erőteljes öntisztulást és
mikrobiológiai stabilitást tudtunk
megfigyelni.
Sok vízmű használ felszíni
vizeket az ivóvíz előállítására.
E z e k g ya k r a n t a r t a l m a z n a k
minimális mennyiségű szerves
kapcsolatokat, amelyek a vízben
fel vannak oldva.
A klórral történő fertőtlenítés
során ún. klórozott szénhidrogének
– veszélyes kötések – jönnek
létre, mivel ezek öröklött
tulajdonságokat károsító, ill.

Foto: message

Párbeszéd

rákkeltő hatások kiinduló forrása
lehet. Minket az érdekelt, mi
történik, ha olyan vizet kezelünk
a G r a n d e r- t e c h n o l ó g i á v a l ,
amelyről egyértelműen tudjuk,
hogy mutagén hatású. Különböző
vizek esetében elvégzett számos
vizsgálat esetében meg tudtuk
á l l a p í t a n i , h o g y a G ra n d e rinformációs technológia hatására
ez mutagén hatás szignifikánsan
csökken.
Milyen kísérleteket végeztek?
R öv i d d e l e z e l ő t t f e j e z t ü k
b e a s z i g o r ú a n t u d o m á nyo s
e l ve k k e l e m b e r e k e n vé g z e t t
kísérletsorozatot. A sejtanalízis
hagyományos módszereit a
legújabb, nem hagyományos
elemzési módszerekkel kötöttük
össze. Az egyes csoportok
különböző ivóvizeket kaptak, és
senki sem tudta, éppen milyen
vizet iszik.
Elsőként azt vettük észre, hogy
csupán pár hét leforgása alatt
javult a gyomor- és a bélrendszer.
Még egyértelműbben mutatkozott
meg a pozitív hatás az orr és a
száj nyálkahártyáinak kenetein,
amelyekkel a sejteket vizsgáljuk.
Az orosz Egészségügyi
Minisztérium küldötteként Genfbe
utazik a WHO ülésére.
I g e n , o t t l e s z a z „ I vóv í z
minőségellenőrzésének
irányelveit” kidolgozó
munkacsoport záró gyűlése.
Mi, a szakemberek nemzetközi
csoportja, minden 10 évben
összeülünk, hogy átdolgozzuk
ezeket az irányelveket.
Alapjában véve az elmúlt tíz év
tapasztalatainak kell befolynia az
új irányelvekbe.
Benyújt-e új felismeréseket és
elképzeléseket?
Igen, van egy-két pontunk,
amit szeretnénk bevinni a
vitába. Mindenekelőtt arra nyílik

lehetőségünk, hogy más országok
küldötteit megismertessük
tapasztalatainkkal. Ez lényegében
az ivóvíz klórral történő
fertőtlenítése során képződő
szerves klórszénhidrogének
rendkívül káros hatása. A
kötések egy bizonyos részével
kapcsolatban több kutatást fogunk
követelni, hogy ezen anyagokra is
meghatározhassunk határértékeket
és normákat.
A több mint húsz éves
kutatómunka során arra a
meggyőződésre jutottunk, hogy
a fizikai paramétereket is be
kellene vonni a víz minőségi
ellenőrzésébe, mivel rendkívül
fontos szerepet játszanak az
egészség szempontjából. Az ivóvíz
bakteriológiai stabilitása nagyon

„A Grandertechnológia csökkenti
a mutagén hatásokat a
vízben.”
év, vagy annál is több idő eltelik
a palack feltöltése és a fogyasztás
között. Itt is érvényes az, hogy a
szabályozásokat át kell dolgozni.

Az orosz vizsgálatok
alátámasztják a Grandertechnológia pozitív
hatásait.

fontos. A vezetékes víz esetében
ez nem olyan nehéz, hiszen
a felkészítéstől a fogyasztásig
tartó időtartam gyakran pár óra
és legfeljebb pár nap között
ingadozik.
A palackozott vizeknél ez
azonban már nehezebb. Ez esetben
gyakran több hónap, vagy akár egy
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Bányászat
Chilében
Sikeres találkozás a
Grander-technológiával

A

bányászat és az ahhoz
kapcsolódó műveletek,
melyek során az ércből
fém lesz, jelentős mennyiségű
vizet igényelnek. A grazi egyetem
azon felismerése, hogy a Grandertechnológia megváltoztatja a víz
szerkezetét és csökkenti a felszíni
feszültséget, további kísérletek
elvégzését ösztönözte.

Miért alkalmazzák a Grandert
a bányászatban?
H a m e g f i g y e l j ü k a Fö l d
történetét, látható, hogy a víz
minden geológiai folyamatban
fontos szerepet játszik. A víz
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nélkül sok minden nem lehetne
lehetséges. A vulkanológiában,
a mállási folyamatban és az
üledékes anyagok szállításában is
kulcsszerepet játszik.
Bizonyos ásványi anyagokba
beépül – az anhidridből gipsz lesz,
másokat oxidál, bornitból malachit,
azurit vagy atakamit lesz.
A nyerőhelyek képzése
elképzelhetetlen a víz, mint oldóés szállítóanyag nélkül, különösen
a másodlagos dúsítás esetében.
Éppen ezért kézenfekvő, hogy
a fém kinyerésének ugyanolyan
jelentőséget tulajdonítanak,
mint a nyerőhely képződésének,
miközben az a megfigyelés,

Elképzelhetetlen méretű
teherautók naponta
több ezer tonna anyagot
szállítanak a bányákban.

hogy az olvadékvíz behatolása
a kútrendszerbe befolyásolja a
fémkohászati folyamatokat, egyre
nagyobb figyelmet kelt.

A bányák
Chile több évszázados bányászati
hagyományokra tekinthet vissza. A
világ ismert rézkészletének több
mint 40 %-a található Chilében,
Chuquicamatával, a legnagyobb
külszíni és El Tenientével, a
legnagyobb föld alatti lelőhellyel
az élen.
A Codelco állami rézbányászati
cég Codelco Norte divíziója
rézszulfidokat és-oxidokat termel
ki és dolgoz fel a Chuquicamata,
Radomiro Tomic és Mina Sur
bányákban.
A szulfidokat az úsztató
létesítményben koncentrálják,
olvasztják és elektrofinomítják,
a nagy tisztaságfokú rézkatódok

Felismerések

A következő két példában
felmutatott eredmények
standard vegyszerekkel
végzett kísérleteken
alapulnak, melyek nem
voltak optimálva és az
élénkítés hatását voltak
hivatottak kimutatni.

Rézkinyerés az ivóvíz –
élénkített víz összehasonlításban
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Első kísérletek
Ezek a kísérletek 2001-ben
Chilében kezdődtek, és Tulio Araya
Luco, az extrakciós kohászat egyik
legtapasztaltabb tudósa végezte el
őket. A megnövelt kitermelés mellett
a folyamatkinetika felgyorsulása
volt tapasztalható.
Egyidejűleg megkezdődtek az
első Grander-Eco-Kat kísérletek a
Cemento Melón mészbányában. Az
üzemanyag megtakarítás lényeges
szempont az olyan bányászati
üzemek esetében, amelyek
költségvetésében a szállítás nagy

Foto: Codelco

Az ismert rézkészlet
csaknem fele Chilében
található.

Rézkinyerés a tengervíz –
élénkített tengervíz összehasonlításban
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költségtényezőként jelenik meg.
A föld alatti bányászatban a
levegőszennyezés is nagy problémát
jelent.
Az első kísérletekben egy
billenőcsillével az első 5 napban
5%-os, az első hónapban 7,5%-os
gázolaj megtakarítást állapítottak
meg. A szénmonoxid gázkibocsátás
(alacsony fordulatnál) 80%-kal ill.
(emelt fordulatszámnál) 77%-kal
csökkent, nitrogénoxidok esetében
83%-kal ill. 35%-kal. Ezen
eredmények alapján úgy döntöttek,
hogy minden dízellel működő
nehézgép esetében alkalmazzák
az Eco-Katot, még a gigászi, 2.700

lóerős billenőteknős teherautók
esetében is, melyeket a több mint
300 tonnás teherbírásukkal az
ásványok szállítására használnak.

Az eredmények
A laborvizsgálati eredmények az
úszó előkészítés (flotáció) és szűrő
lúgozás területén jól néztek ki, ezért
2002 augusztusában el lehetett
kezdeni az első kísérleteket: Az
úsztatásban kereken 2.000 tonnát
és a szűrős lúgozásban kb. öt tonnát
készítettek elő élénkített vízzel.
A hányók és lejáratok szulfidos
maradékainak lúgozásában is
haladást lehetne elérni baktériumok
alkalmazásával, amelyek a vasat és
a ként savas oldatokban oxidálják
és így a rézkitermelés kinetikáját
növelik. További vizsgálatok ki
fogják mutatni, hogy a Grandertechnológia emelt gazdaságossághoz
és környezetbarát megoldáshoz
vezet-e itt is.
Nagy izgalommal várják, hogy
a Grander-technológia más, eddig
még nem kutatott területeken,
mint a szerves oldószer-extrakció,
elektrolízis, víz-visszanyerés és
különösen a környezetvédelem
területén előnyökhöz vezet-e.
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előállításának érdekében. Ebben
a g yá r t á s i f o l ya m a t b a n a r ra
használják a Grander-technológiát,
hogy a kinyerhető réz mennyiségét
növeljék.
Az oxidokat kénsavval lúgozzák.
A lúgot oldószerekkel tovább
koncentrálják és a réz az elektrolízis
során a katódokhoz esik ki. Ebben
az esetben a Grander-technológia
alkalmazása az ásványokból
nyerhető rézmennyiség növelését
célozza meg – a lúgozási folyamat
oldószereit élénkítve.

Wissenschaft

Víz –
„haragtartó” elem?
A víznek megváltoztatható
belső felépítése van. Egy jelenség,
amelynek a tudomány eddig kevés
figyelmet szentelt.
írta: Johannes Larch okl. mérn.
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Foto: A. PUC

Az emlékezet
Rendelkezik a víz emlékezettel? Képes-e
információkat tárolni, és azokat megismételni és
továbbadni? A víz „emlékezete” összehasonlítható-e
az ember emlékezetével?
Az emberi emlékezet az információit inkább érzelmi
alapon tárolja és törli ki, annak emberre gyakorolt
jelentőségétől és benyomásától függően (a szó szoros
értelmében).
A vízemlékezete ellenben racionális alapokon
nyugszik. Érzelmek nélkül és precízen tárol minden
információt, amelyet meg tud őrizni, legyen jó vagy
rossz; a legegyszerűbben egy magnóval hasonlítható
össze, amely fizikai hullámokat rögzít és ad vissza
tetszőleges alkalommal anélkül, hogy az eredetileg
felvett információ megváltozna, csökkenne, vagy
elveszne.
A tárolás helye és a tárolási folyamat pontos
lejátszódása a vízben tudományosan a legjobb esetben
is csak kezdetlegesen, elvi szinten ismert.
Sokkal messzebb vagyunk az empirikus módszerek
alkalmazásával, tehát a hatások követésének rendszer
szerinti elemzésével. Így például ma tudjuk, hogy
a víz komplex belső szerkezete felelős annak
tulajdonságaiért. Ezek a különböző tulajdonságok
határozzák meg például a víz eltarthatóságát, a
vízben lévő mikroorganizmusok fejlődési feltételeit és
végső soron a vízzel szimbiózisba lépő élőlény (nem
utolsó sorban az ember) számára javára válást és az
elviselhetőséget.

Ezeket a legfontosabb tulajdonságokat, melyek a
természetben eredetileg minden vízben megtalálhatóak,
a mai külső hatások miatt túlnyomórészt elvesznek.

A felépítés
Minden vízre utalt élő organizmus számára döntő
jelentőségű annak felépítése. Feltétele a szervezetben
lezajló irányító folyamatoknak, mint pl. egy „rendezett”
növekedés.
A vizet érő hatások sokoldalúak. A nap, a hold, az
egész univerzum természetes rezgésben áll a Földdel,
és a vízzel, mint alapelemmel is kommunikál.
Nagyobb gondot okoznak a mesterségesen
előállított rezgések, amelyeket a víz szintén „regisztrál”.
A különböző emissziós források (pl. mobiltelefon

Foto: Manuela Strasser

A 21. században valószínűleg végleg el kell
búcsúznunk attól a tézistől, hogy a vizet az egyszerű
H2O képlettel elég definiálni. Az elmúlt évszázad a
víz jelenségének kémiai megközelítésének évszázada
volt. Ebben az évszázadban a fizika kap lehetőséget
arra, hogy a víz rejtélyének megoldásához közelebb
kerüljön.

A víz a hold és az egész világűr
befolyása alatt áll.

43

Felismerések

Foto: message

Technikai sugárzások hatással
lehetnek a víz felépítésére

adótornya, távközlési berendezések, műholdas
sugárzások, erősáramú vezetékek, és még sok egyéb)
megzavarhatják a víz belső felépítését sugárzásukkal.
A Grander-technológia alapelgondolása abból
áll, hogy a víz felépítését visszavezesse egy optimális
állapotba és ebben az állapotban ellássa a maradandó
stabilitással.
A minőségileg javított víz jótékony hatása, amelyet
a felhasználók százezrei éreznek naponta, magáért
beszél.

A vízszerkezet
Az ivóvíz hivatalos minősítése során kevés
jelentőséget tulajdonítanak a víz szerkezetének. A
közép-európai ivóvízminőség lényegében viszonylag
jól biztosított az ivóvízre vonatkozó előírások által.
Ezek hivatottak azt biztosítani, hogy az első számú
fő táplálékunkban ne legyenek patogén csírák, és ne
legyenek a megengedett határérték felett a nehézfémek
és egyéb vegyszerek.
Ezúton ugyan minden szabványnak és előírásnak
megfelel az ivóvíz, azt a tényt azonban, hogy a víz
belső felépítése lényeges minőségi tényező, még nem
vonjuk be az előírásokba. Ez elsősorban amiatt van,
hogy ennek mérhetősége még nem megoldott. Így
például régi hagyományok alapján tudjuk, hogy vannak
forrásvizek, melyek lázcsökkentők, emésztést segítőek,
bőrbarát és sebgyógyítóak vagy fájdalomcsillapító
hatásúak, szabvány azonban nem létezik ezekre.
A szilárd elemeknél is fontos szerepet játszik a belső
felépítés: Így például a grafit és a gyémánt is szén,
csak eltérő sűrűséggel. A gyémánt a legkeményebb az
anyagok között, a grafit ezzel szemben puha.
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A tulajdonságok
Hogyha tovább szőjük a víz, mint alapelem
gondolatát, rájövünk, hogy a víznek is van belső
felépítése. A különböző felépítések ugyan nem a
„keménységet” vagy akár a sűrűséget befolyásolják,
mint a gyémánt vagy a grafit esetében; a víz esetében
ezek az eltarthatóság és a mikrobiológiai tulajdonságok,
amelyek erősen függnek a belső szerkezettől.
Két kémiailag megegyező víznek lehetnek eltérő
biológiai tulajdonságai, ez azt jelenti, hogy az egyik
víz másképpen viselkedik a szervezetben, mint a másik,
noha mindkettő pontosan ugyanazokat az anyagokat
tartalmazza.
Nem elegendő tehát a vizet vegyi vagy mikrobiológiai
alapokon megítélni, hanem meg kell találni az utat
felépítésének jellemzésére. Ez azért nehéz, mert
megismételhető mérési folyamatok csak nyomokban
léteznek, és egyik elismert „nyugati” tankönyvben sem
térnek ki az információk tárolhatóságára.
Itt is látható azonban egy apró reménysugár
a horizonton, a vízzel kapcsolatos fizika ugyanis
világszerte egyre inkább az érdeklődés körébe kerül:
a világegészségügyi szervezet, a WHO egy szakértő
bizottsága már hosszabb ideje foglalkozik a víz
szerkezetével. Már legalább vannak arra irányuló
törekvések, hogy a nemzetközi WHO ivóvízre
vonatkozó irányelvei közé bekerüljön a „vízszerkezet”
fogalma.

Történelem

Ahogy az egész
elkezdődött
Johann Grander és
vízélénkítésének
fejlődése

A Grander családi üzem első
székhelye Jochbergben.
Foto: Innutec

A „vízélénkítés” megnevezés időközben gyakran
idézett, időnként félreértelmezett és néha sajnos
kihasznált fogalommá vált. De honnan ered egyáltalán
a megnevezés? Johann Grander maga volt az, aki
az eljárásának a „vízélénkítés” nevet adta, miután
mikroszkópja alatt mindig a mikroorganizmusok
megváltozott viselkedését figyelte meg, ha a vizet az
eljárásával kezelte.
Hogy ennek a kifejezésnek a jelentését és eredetét
pontosabban le lehessen írni, röviden be kell
pillantanunk Johann Grander több, mint húsz éves
kutatómunkájába.

A kiváltó ok
A hideg tél miatt és a benzinkút miatti nehéz fizikai
munka hatására Johann Grandert a hetvenes években
krónikus ízületi gyulladásban szenvedett. A sebészi
beavatkozás elkerülhetetlennek tűnt. Ezt elkerülendő
elkezdte magát kezelni egy ún. masszázsgörgővel,
melyet apja talált fel. Ez a masszázsgörgő egy
dinamóhoz hasonlít, amely a bőrön suhanva
szabályozható, finom, hegyes áramimpulzusokat hoz

létre, ezáltal javítva a kezelt testrész véráramát. Ma
árammal ingerlő masszázskészüléknek neveznénk egy
ilyen készüléket. Mivel ezzel a kezelési módszerrel
Johann Grander egészségi állapota jelentősen
javult, sikerült elkerülnie a műtétet. Feleségének,
Ingének a hátpanaszait is sikeresen kezelte ezzel a
masszázsgörgővel.
Ez az alapvető tapasztalat vezette arra Johann
Grandert, hogy apjának találmányát továbbfejlessze
és tovább javítsa. A hatás „titka” a speciális mágnesek
kiválasztásában rejlett, amelyek egy bizonyos
ötvözetből készültek és ezáltal képesek voltak a
természetes energiák átadására.

A kísérletek kezdete
Gondolatban azonban Johann Grander már egy
lépéssel előrébb járt. A kérdés, amely intenzíven
foglalkoztatta az volt, hogy lehetséges-e olyan
természetes, ember számára – közvetlen kapcsolat
esetén is – veszélytelen energiaforrás teremtése,
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mellyel akár hagyományos elektromos készülékek is
üzemeltethetőek lehetnének.
És így Johann Grander tíz év alatt tíz különféle
felépítésű „mágnes-generátort”, amelyek olyan magas
frekvenciájú energiát termeltek, amelynek szigetelés
nélküli pólusainak érintése is teljesen veszélytelen
volt.
Célját tehát alapvetően elérte. A természetes
mágnesekből épített generátorok teljesen veszélytelen
energiát szolgáltattak. Azokban az időkben azonban
a bürokrácia nem volt nyitott az ilyen jellegű ötletek
iránt: a sorozatgyártás beindítása meghiúsult a
szabadalmi hivatal, a szabadalmaztatás elutasítása
miatt.

Foto: J. Koppensteiner

A házimacska vette észre
először az élénkített víz
egyedülálló minőségét

A benyújtott terveket elutasították az
„újdonságkárosító termékek szabadalmaztatását
elutasítjuk” indoklással.

A víz felfedezése
Egy rövid csalódottság után Johann Grander hamar
felfogta az új feladat pozitív jelét. Kutatómunkája
során gyakran végzett olyan kísérleteket, amelyek
megmutatták, hogy az energiaátformálás vízben
és víz alatt is működik, és hogy a víz különleges
tulajdonságokra tett szert. Napról napra egyre
világosabbá vált, a szabadalmi hivatal elutasítása
útmutatás volt, hogy foglalkozzon intenzívebben a
vízzel, mint alapelemmel, és így elkezdte a vizet
tanulmányozni, és újra és újra összefüggésbe hozni
az általa kifejlesztett mágneses generátorokkal.
A legtöbb felismerése bizonyosan megérzéseken és
természeti megfigyeléseken alapult. Meg kell azonban
ehelyütt említeni lényeges segítőjét és kritikusát,
aki emberfeletti ösztönével az utat megmutatta: a
Grander-házimacskát.
Ő volt az, aki szokatlan viselkedésével először
felhívta Johann Grander figyelmét az „élénkített”
vízre, mivel csak abból a vízből akart inni.
Grander felismerte, hogy generátorainak és a víz
kombinációja által valami „különleges” jött létre.
Így vette észre egyik kísérlete során, hogy azok a
tulajdonságok ill. információk, amelyeket át tudott
adni a víznek, más vízre is átruházhatóak voltak

Johann Grandernek számtalan
kísérletébe került mágneses
generátorának feltalálása.
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– közvetlen érintkezés nélkül. Ezt a felismerést
alkalmazzák ma sikeresen a Grander-féle vízélénkítő
készülékekkel.
Hogy az élénkítés elve pontosan hogyan működik,
az egy olyan titok, amely soha nem hagyta el a
Grander családi kört, sok olyan tényezőtől függ
azonban, melyet sok évtizedes kutatómunkásság
alapozott meg.
Egyre gyakrabban jöttek az emberek Granderhez,
akik először palackokban, később kannákban vitték
a vizét. Csak lassan jutott el tudatáig a rengeteg
visszajelzés, melyek sikeres gyógyulásokról és egyéb
felhasználási lehetőségekről tájékoztatták, állatok és
növények esetében is.

Hans Grander számára a legfontosabb eszköz,
mellyel a víz természetét tanulmányozta, a mikroszkóp
volt. A világ minden tájáról (Nílus, Pó, Gangesz, és
sok más forrásból) származó vízminták százai állnak
„gondolkodóházikójában”, melyeket mikroszkópjával
azért vizsgált meg, hogy kitalálja, hogyan viselkednek
Földünk különböző vizei.
Ha hozzáadott egy csepp élénkített vizet a
károsodott, mikrobiológiailag szennyezett vízhez,
úgy az elkezdett ismét regenerálódni. Szabályosan
visszatért belé az élet. A hasznos mikroorganizmusok
ismét ki tudtak bontakozni és megtisztították a vizet.
Eme felismerés kapcsán határozta meg Johann
Grander a vízélénkítés fogalmát.

Foto: Innutec

A mikroszkóp alatt

Évtizedek óta tartó kutatási
szimbiózis: Johann Grander és a
mikroszkóp.

A vízélénkítés alappillére
Johann Grandernek tehát sikerült a vízszerkezet
javítása által új, egészséges miliőt alkotnia azon
hasznos mikroorganizmusok számára, amelyek
jelenléte az egészséges vízben mindig kívánatos
lenne. A víz „egészségrendőrségének” felismerésére
erős nagyítású mikroszkópra volt szüksége. Egy
egyetlen csepp vízben lévő mikroorganizmusok
rendkívül sokoldalúak és a víz öntisztulásában
lényeges feladatokat látnak el.
Ennek alapfeltétele azonban
egy rendezett, stabil belső
szerkezet, amely a hasznos
mikroorganizmusok
számára a megfelelő
környezetet biztosítani
tudja.
Johann Grander a
vízélénkítési eljárással
rendezte a belső

szerkezetet, és ezáltal megteremtette a víz
természetes immunrendszerének felépítéséhez
szükséges feltételeket, a természetes flóra hasznos
mikroorganizmusok általi erősítésével. Noha a
„vízélénkítés” fogalmát időközben több különböző
vízkezelési módszerre alkalmazzák, Johann Grander
módszere az egyetlen olyan eljárás, amely tényleg
kiérdemli ezt a megnevezést,
mert egyedül ez képes
a vízben lévő életet
feltámasztani és tartósan
megváltoztatni.
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A sikersztori
kilenc nyelven
„A víz rejtélyének nyomában

Viktor Schauberger - től Johann Granderig”
írta Hans Kronberger és Siegbert Lattacher

Léteznek-e a víznek eddig ismeretlen, titokzatos
tulajdonságai? A tradicionális tudomány azt mondja
nem, természetkutatók szerint igen. Több száz
tapasztalati jelentés lett átvizsgálva, felhasználó
kikérdezve és titkos kísérlet megfigyelve. Azok a
tudósok is szóhoz jutnak azonban, akik elfogadták
a víz rejtélyének megfejtésére irányuló kihívást.
Elképesztő felismeréseik könnyen felboríthatják a
tradicionális természettudomány magyarázatait.

Kapható az alábbi nyelveken:
Angol, francia, olasz, holland,
norvég, lengyel, héber és kínai

A Grander életrajz

J

A lenyűgöző életút

ohann Grandernek sikerült a félreértett másként
gondolkodóból – aki megtartotta a tudományos
nézetekkel szemben azt a véleményét,
miszerint a víz képes információkat tárolni
és továbbadni – az innovatív gondolkodású
t u d o m á nyo s k ö r ö k k o m o l ya n ve e n d ő
résztvevőjévé válni. Életrajza megmutatja a
tiroli munkásgyermek útját a szűkös időktől az
elismert feltalálóig.”Johann Grander a jelképe
az egyetemes természettudomány tradicionális
szárnya és a természetet megfigyelők között
feszülő ellentéteknek: míg az egyik a vizet egy
egyszerű H2O képlettel szeretné definiálni,
addig a másik, akárcsak a homeopaták, a
víznek hihetetlen tulajdonságokat tulajdonít.”
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Aktuális DVD-k és videók

A Grander-technológia
a gyakorlatban
Ez a DVD átfogóan megmutatja
Önnek a Grander-technológia
legérdekesebb alkalmazásait a különböző bevetési területek
szerint csoportosítva.
• Johann Grander
• Szállodaüzemeltetés és vendéglátás
• Ipar
• Kézműipar
• Uszodák
• Mezőgazdaság és kertészet
• Privát felhasználók
• Tudomány és kutatás

Külön DVD - ként kapható németül.
Gyűjtő - DVD-ként kapható németül, angolul,
spanyolul, olaszul, franciául és holland nyelven.

„Johann Grander –
a tiroli vízember”
Ebben a televíziós dokumentációban többet megtudhat
Johann Grander életéről.
DVD-ként és VHS kazettaként is kapható.
Német és angol nyelven.

HANS KRONBERGER

© 2004 URANUS Verlag.
All Rights reserved.
ISBN 3-901626-38-7

English
German
Spanish

„A Grander-technológia az iparban”
Egyre több vállalkozás veti be üzemeiben a
Grander-technológiát szakágtól függetlenül.

„Grander-tapasztalatok“

Kapható VHS kazettaként német nyelven.
DVD-ként kapható németül, angolul és spanyolul.

A legújabb Grander-technológiával foglalkozó DVD aktuális
és klasszikus alkalmazási példákat mutat be.
DVD-ként kapható német, angol, francia, olasz
és spanyol nyelven.

49

Cégközpont
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 Original Grandertechnológia kapcsolattartója

Országos képviseletek
EUROPE

Magyarország
TREND HIGIÉNIA KFT
H-9028 GYÕR, Zöld u.34
Tel. +36 - 96 / 416-222, Fax : +36 - 96 / 526-598
E-Mail: trend@different.hu
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
CH-8865 Bilten, Pestalozzistraße 14,
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
BENELUX
AQUA VITAL B.V.
NL-8203 AK Lelystad, Postbus 2410
Tel.: +31/(0)320 - 2642 77, Fax: +31/(0)320 - 2642 78
E-Mail: aqua-vital@planet.nl
Cseh Köztársaság
MAKAM SPOL. S.R.O
CZ-190 00 Praha 9, Varnsdorfská 346
Tel.: +420-777 991 311, Tel./Fax: +420-283 883 383
E-Mail: makama@volny.cz
Dánia
VANDTEKNOLOGI APS
DK-1606 København V, Vester Farimagsgade 1
Tel.: +45/(0) 3324 5010, Fax: +45/(0) 3327 91000
E-Mail: post@vandteknologi.dk
Finnország
LIFE FORCE
SF-02660 Espoo, Lepinkäisentie 4
Tel.: +358/9-512 03 00, Fax: +358/9-512 41 33
E-Mail: life.force@dlc.fi
Franciaország
ECOTECHNOLOGIES SARL
F-76660 St Pierre des Jonquières, 2 Parfondeval
Tel.: 0033 (0) 2 32 97 14 96, Mobil: 0033 (0) 6 71 09 29 63
E-Mail: info@ecotechnologies.fr
Franciaország (Alsace, Lorraine)
AVD FRANCE SÀRL
F-68230 Niedermorschwihr, 19 place de l ´Eglise
Tel.: 0033 (0)389 277 003, Fax: 0033 (0)389 274 803
E-Mail: contact@granderfrance.com
Norvégia
NATURTEKNOLOGI AS
N-0693 Oslo, Stallerudvn. 103
Postal address: N-0505 Oslo, Pb 2067 Grünerløkka,
Tel.: +47/23 13 47 33, Fax: +47/22 74 64 20
E-Mail: natur-t@online.no
Lengyelország
HANDLOWA "TEMPO"
01-813 Warszawa, Marymoncka 105 lokal nr. 8
Tel. +48 / (0)22 - 3205408, Tel./Fax. +48 / (0)22 - 8381893
Mobil: +48 / 0607 - 542407 or +48 / 0602 - 109138
E-Mail: polinia@grander.com
Portugal
JARDIM D‘ÁGUA, LDA
Rua de Santa Clara, 326 - 4º esq
São Miguel das Encostas, 2775-736 Carcavelos
Telefone: + 351 21 453 63 88, Telemóvel: + 351 91 477 28 65
E-Mail: grander@sapo.pt
Spanyolország
GRANDER IMPORT SL
E-03749 Jesus Pobre( ALC), Casas nuevas 30
Tel.: +34-(96) 646 32 25, Fax: +34-(96) 646 91 56
E-Mail: grander@telefonica.net

50

Spanyolország (Mallorca)
MARLIES PEIN
E-07300 Inca/Mallorca, C/Ramon y Cajal 96
Tel.: +34-(97) 188 07 97
E-Mail: grander.agua@freenet.de
Svédország
AQUAREVITAL
SE-599 93 Ödeshög, Omberg Riket 2
Tel. & Fax +46(0)143 21232 or 143 29300
E-Mail: aquarevital@hotmail.com
Nagy-Britannia
ULTIMATE WATER LIMITED
Suite 44, London House
243-253 Lower Mortlake Road, Richmond, Surrey, TW9 2LL
Tel.: +44/ (0)870 - 360 1116, Fax: +44/ (0)208 - 948 9677
E-Mail: info@ultimatewater.co.uk

AFRIKA

Morocco
NATURAL TECHNOLOGIE DE L´EAU
Siege social:Sektor N,Lot.Nr.6
(Bensegao-Founty, P.B. 950, Agadir
Tel.: 00212 48 23 46 64, Fax: 00212 48 23 46 64
E-Mail: ntlsarl12005@hotmail.com
South Africa
WATER WELLNESS PRODUCTS (PTY) LTD.
PO Box 30047Tokai 7966
Tel.: +27 (21) 7153171, Fax: +27 (21) 7156297
E-Mail: sales@grander.co.za

MIDDLE EAST (United Arab Emirates, Kuwait, Qatar)
SAMAHA WATER TECHNOLOGY
P.O. Box: Dubai - 19489
Tel.: 00971 - 4 - 2581799, Fax: 00971 - 4 - 2581798
E-Mail: samahatr@emirates.net.ae

DÉLKELET-ÁZSIA/AUSZTRÁLIA/ÚJ-ZÉLAND

FULL COMFORT TECHNOLOGY (GROUP) LTD
Unit 1302-04, 13/F, Fourseas Building
208-212 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852/2314-2608, 2314-2521, Fax: +852/2377-4902
E-Mail: info@fullcomfort.com

DÉL-AMERIKA

Brazília
TECNOLOGIA PARA ÁGUA - BRASIL
Rua Alverez de Azevedo, n.44, sl.03, Vila Luzia
12245-050 - São José dos Campos - São Paulo
Tel.+Fax: +55/(12) 3411946
E-Mail: tecagua@tecnologia-agua.com.br
Chile
LINDOTEC
Bernarda Morin 496 B, Providencia, Santiago - Chile
Tel.+Fax: +56/2 - 3414069
E-Mail: johannes@grander.cl

USA/CANADA

WATER REVITALISATION LTD
1850 Victoria Ave East, Regina, Sask., CANADA, S4N 7K3
Tel.: +1/(0)888-333-6616, Fax: +1/(0)306-789-3977
E-Mail: dan@granderwater.com

www.grander.com

IMPRESSUM:
Medieninhaber & Verleger:
Uranus Verlagsges.m.b.H., Neustiftgasse 115A/Top 20, A-1070 Wien
Tel.: +43/(0)1/403 91 11-0, Fax: +43/(0)1/403 91 11-33,
www.uranus.at; e-mail: verlag@uranus.at
Chefredaktion: Martina Paul, Korrektur: Monika Lach
Produktion: message Medien & VerlagsGmbH, Diefenbachgasse 5, A-1150 Wien,
Tel.: +43/(0)1/893 03 73, Fax: +43/(0)1/893 03 73-99, e-mail: message@message.at
Produktionsleitung und Fotoredaktion: Manuela Strasser
Reproduktion, Druck & Endverarbeitung: U.V.O. Vertriebs GmbH., Heilbadstr. 827, A-6100 Seefeld
© 2003 für alle Beiträge bei Uranus Verlagsges.m.b.H., Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

www.grander.com
HU

