
           Úprava vody 
podle Johanna Grandera

www.grander.com

Vědecká vyznamenání
Johanna Grandera

 13. 09. 2000: „Stříbrný čestný odznak“ Ruské
akademie přírodních věd.

Odůvodnění vyznamenání:
„Metodou Johanna Grandera je umožněno 
zesílit energetické a informační vlastnosti vody 
a tím ji udělat biologicky hodnotnější. Jeho objev 
podporuje díky novým poznatkům o struktuře 
vody rozšíření vývoje vědy a ekonomie a má 
celosvětový význam“.

Rozhodnutí akademie nechat přidělit Johannu 
Granderovi jako prvnímu Rakušákovi vůbec toto 
vysoké vyznamenání předcházely mnohaleté 
analýzy ruskými instituty.

  21.09.2001: „Rakouský čestný kříž pro vědu a 
umění“ Spolkového ministerstva pro vzdělání, 
vědu a kulturu.

Váš partner:

Česká republika:
Makam spol. s r. o.
Varnsdorfská 346
190 00 Praha 9
tel. 777991311, tel/fax 283883383
e-mail: makama@volny.cz

Slovensko:
Ing. Petr Markuci Makam
Kozare 26
900 81 Šenkvice
e-mail: makama@volny.cz

Odbytové centrály po celém světě viz
www.grander.com
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Oblasti použití

Vodovodní potrubí pro pitnou vodu
Doúprava pitné vody jednotkami, které se zamontují 
do domovního vodovodu.

Studně
Doúprava vody u pramenů, ve studních a v hloubkové 
vodě

Plavecké bazény
Citelné zlepšení kvality vody v bazénu (menší 
zápach chloru, příjemný pocit na pokožce, méně se 
vyskytující zarudnutí očí, atd.)

Topný systém
Pročištění topné vody a zlepšení přenosu tepla

Průmysl
Stabilizace mikrobiologické kvality chladící a topné 
vody bez přidávání chemikálií

Zemědělství
Zdravější zvířata díky doupravené vodě a použité 
Granderově technologii k optimalizaci vlastností 
hnojůvky

Rybník a biotop
Zlepšení kvality vody přenesením zvýšené samočisticí 
síly

Voda – prvek pro život

Voda, která je upravena postupem podle tyrolského 
badatele přírody Johanna Grandera, je pociťována 
obzvláště jako voda, která činí tělu pohodu.

Pro tisícovky lidí se stala důležitou součástí jejich 
života. Podle Johanna Grandera lze přenášet vlastnosti 
upravené vody - se všemi jejími pozitivními účinky 
pro lidi, zvířata a rostliny – na každou vodu.

Granderův efekt

Kvalitativní zlepšení vody
způsobené změnou a reaktivací 
mikrobiologického života ve vodě.

Změny a účinky

Nadšení uživatelé Granderovy technologie
hovoří o:

  jemnější chuti vody

  delší skladovatelnosti

  zvýšené chuti k pití vody

  chutnějších potravinách

  zlepšeném růstu rostlin

  nápadně krásných květinách

   úspoře pracích a čistících prostředků

Pokud byste chtěli vědět více o úpravě vody podle 
Grandera, obraťte se, prosím, na kontaktní osobu 
uvedenou na zadní straně nebo na naši centrálu.Jak se voda upravuje podle Grandera?

Originální Granderova technologie je technologií 
přenosu informací. Vodě se nic nepřidává ani 
neubírá.

Použitím Granderovy technologie je voda převedena 
do stavu, kdy se opět nově rozvíjejí ztracené 
vlastnosti:

  zesílená samočistící schopnost
  zvýšená schopnost rozpouštět
  změněné mikrobiologické chování atd.
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