Tiszta víz - jó közérzet
Jobb vízminőség
Elégedett vendégek
Üzemeltetési költségmegtakarítás

Freizeitzentrum Stadtbad Mödling (A)
Grander eingebaut seit: 2004

GRANDER vízélénkítés
nyilvános- és magánfürdőkben
A vízélénkítő készülékkel kezelt víz tulajdonságai pozitívan változnak.
Az élénkített víz minősége igazolhatóan jobb.
-

A hagyományos előkészítési
lépcsők ideális működése

-

pelyhesítés, szűrés, fertőtlenítés

-

A pelyhesedés tulajdonságainak
javulása

-

kevesebb kötött klór

-

Alacsonyabb klórfelhasználás

-

gazdaságosság, értékmegóvás,
irritáció csökkenés

-

Kisebb kiadások

-

fenntartás, karbantartás és gondozás
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Kellemes fürdőzési élmény
az érezhetően lágyabb vízben
A GRANDER féle vízélénkítés nagyobb teherbírást, élénkséget és érezhetően
több vitalitást ad az uszodavíznek.

Erholungsbad Grieskirchen (A)
Grander eingebaut seit: 2006

Monticello Spa & Fit Monza (I)
Grander eingebaut seit: 2006

Freibad Plattling (D)
Grander eingebaut seit: 2006

A fürdővendégek pozitív visszajelzései:
-

kitűnő közérzet
enyhébb klórszag
a víz kellemes a bőrnek és kíméletes a szemnek
a víz érezhetően lágy és bársonyos
a fürdőzés az élénkített vízben frissít és pihentet

Tegye fürdőjét még vonzóbbá
vendégei számára!
-

az élénkített víz kiváló a fürdővendégek számára
az alacsony vegyszerhasználat által csökken a víz terhelése,
így védi a környezetet és a természetes vizeket is
az elégedett vendégek ajánlásukkal öregbítik a létesítmény hírnevét,
ami hozzájárul a stabil üzemeltetéshez

A GRANDER már az első órától megtérül
-

tisztítószerek használata, és ezáltal költsége csökken
mérséklődnek a meglévő üzemeltetési költségek
lényegesen kevesebb vízkezelő adalékanyag szükséges
az érezhetően jobb vízminőségnek köszönhetően a
fürdővendégek szívesen visszatérnek
a leghatékonyabb reklám a fürdővendég elégedettsége:
a lelkes ajánlások növelik a vendégek számát

Hallenbad Alpbach (A)
Grander eingebaut seit: 2001

Élénkített víz

***** Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs/Buchen (A)
Grander eingebaut seit: 2008

Helyszíni tanácsadás
Tapasztalt szaktanácsadóink ingyenesen tájékoztatják Önt a
felhasználási területekről, alkalmazásról és az előnyökről.

Grander uszoda újság
Az újságban a felhasználók beszámolnak a vízélénkítéssel
kapcsolatos tapasztalataikról. Több mint 150 városi fürdő,
több száz szálloda és számtalan privát fürdő alkalmazza már a
különleges vízminőséget és költségmegtakarítást eredményező
GRANDER vízélénkítést.

Értékesítési központok

Az értékesítési központok világszerte megtalálhatóak:

www.grander.com
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