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Det vigtigste formål for Johann 
Grander er først og fremmest at 

kunne lave drikkevand, som det 
oprindeligt har været:  

„Den oprindelige kilde til alt liv“

Johann Grander
Hvordan det hele begyndte

Islutningen af 70-erne begyndte Johann Grander at be-
skæftige sig intenst med naturlig magnetisme og vand. 
Indgående iagttagelse af naturen samt intuition var fun-

damentet i hans eksperimenter.

Emnet, som optog ham intenst, var spørgsmålet om den 
eventuelle mulighed for at kunne udnytte en naturlig og for 
mennesker totalt uskadelig energi, med hvilken man endog 
kunne drive et traditionelt elektroapparat. Johann Grander 
udviklede i løbet af en tiårig periode forskellige „Natur-mag-
net-generatorer“, der kunne frembringe en så højfrekvent 
energi, at de også ved direkte berøring var fuldstændig uska-
delige. Johann Grander husker, at videnskabsmænd inden for 
elektroteknik, som forbløffet overværede disse eksperimenter, 
mente, at effekten af det han fremførte for dem, først skulle 
kunne lade sig gøre ved et frekvensområde på mindst 80.000 
til 100.000 Hertz. 

I løbet af sit udviklingsarbejde lavede han hele tiden forsøg 
som viste, at energiomformningen endog fungerede i og un-
der vand, og at vandet udviklede nogle særegne egenskaber.  
Det forbløffende ved hans eksperimenter var, at egenskaberne 
hhv. informationerne, som han overførte til vandet – også 
kunne overføres uden direkte kontakt til andet vand. Den-
ne indsigt bliver i dag omsat på en enestående måde med  
GRANDER vitalisering. 

Johann Grander selv betegnede dette fænomen som en na-
turmekanisme, som han måtte finde. Han kaldte denne na-
turproces ”Vandvitalisering”, efter at han under mikroskopet 
igen og igen kunne fastslå, at mikroorganismer i vitaliseret 
vand viste en ændret adfærd. 

I næsten 20 år er GRANDER Vandvitalisering brugt i prak-
sis. Grundtanken i vandvitaliseringen er allerede vokset langt 
ud over hjemegnen. Johann Grander’s opdagelse og arbejde 
vinder verden over mere og mere anerkendelse. Mange men-
nesker i forskellige lande og kulturkredse betragter Johann 
Granders tankeverden og fascinationen af det vitaliserede 
vand som noget „usædvanligt“. Den største ros kom fra Det 
Statslige Kinesiske Jernbaneselskab, hvor man betegnede hans 
opdagelse som „en af de største opfindelser i dette århund-
rede“.

Meget blev eksperimenteret og efterforsket. Derigennem blev 
der vundet megen ny indsigt og tidligere erfaringer blev be-
kræftet. Johann Grander ser selv naturen og skabelsen som 
sine største læremestre.

Johann Granders arbejde vinder også officiel 
anerkendelse:
 Æresmedaljen i sølv af Det Russiske 
Vindenskabernes Akademi.

 Det Østrigske Æreskors for Videnskab og 
Kunst.
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Vand er et af de vigtigste elementer til organismen. Det opfylder mange 
forskellige funktioner. For det første sørger vandet for, at mineraler og 
sporstoffer kommer rundt til hver enkelt celle i kroppen, og for det 
andet renser vandet kroppen indefra. Dernæst behøver vi vand til at 
komme af med giftstofferne i kroppen – vand er det bedste biologiske 
opløsningsmiddel. Det fremmer gennemstrømningen af blod til alle 
organer, sætter endvidere gang i stofskiftet og forstærker kroppens eget 
immunforsvar.

Harmoni i kroppens vandbalance er en vigtig forudsætning for funktionen 
af hele vores organisme. Selvom de fleste mennesker ved, hvor vigtigt det 
er for vores helbred at drikke regelmæssigt og rigeligt, holder mange fast 
i de forkerte drikkevaner. En utilstrækkelig vandindtagelse kan forstyrre 
kroppens vandbalance alvorligt og føre til skadelig påvirkning af forskellige 
kropsfunktioner.
Derfor anbefales det, alt efter kroppens vægt, at drikke ca. 2 liter eller 
noget mere fordelt hen over dagen. Ved vilkår som sport, øget kropslig 
aktivitet, varmt klima og kaffeindtagelse og meget mere kan vandbehovet 
være betydeligt højere!

Vand er imidlertid ikke kun livsnødvendig, det er også et plejemiddel 
og et middel til velbehag i et. Allerede ved en kvart liter vand ændres 
hudens vitalitet. Få minutter efter indtagelse af vand er ikke kun tørsten 
stillet, men også kropscellerne er forsynet med mere ilt, og det fører 
til et markant friskere udseende. Vand indeholder ingen kalorier, men 
forbruger nogle, når man drikker det. Ikke kun for det kropslige men 
også for det åndelige velvære er den kølige væske væsentlig. 

Grander vandvitalisering bevirker at vandet igen bliver til det det 
altid har været - en livseliksir.

Johann Grander: „Hvert enkelt levende væsen har sin egen modstandskraft, 
som holder det sundt og kraftigt, så længe det får sundt vand, sund luft 
og sunde næringsmidler. Derfor er sundt, levende vand så vigtig for vores 
velbefindende.“

At drikke vand 

Drikkevandet i de blå flasker er 
blevet en værdifuld daglig ledsager 
for mange mennesker. 
Det udmærker sig ved sin specielle 
renhed og en høj vitaliseringsgrad. Af 
den grund virker det helt specielt.
(mere på side 15)
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Kerneelementet i Granders vitaliseringsproces er vand. 
Når man tænker på det virkemiddel, der betegnes som 
„informationsvand“ i GRANDER vandvitaliseringsappa-
rater drejer det sig om vand med en høj indre orden frem-
stillet med Johann Granders specielle metode og know 
how, som er i stand til at overføre en høj orden også til 
andet ikke vitaliseret vand, uden at dette kommer i direkte 
kontakt med informationsvandet. 

Denne såkaldte informationsoverførelse er enestående i 
den fysiske verden og blev i denne form for første gang 
gjort gavnlig af Johann Grander. 

Johann Grander selv taler om en energi- og informations-
overførsel fra vand til vand. Af hans observeringer frem-
går, at vand er et levende system, som befinder sig i en 
permanent veksel mellem naturen og vandets omgivelser. 
Den såkaldte Grandereffekt forstærker denne permanente 
vekselvirkning. Johann Grander: „Vandet er et kosmisk 
fænomen“.

I denne stadige vekselproces ligger også svaret på spørgs-
målet om hvorfor vitaliseringseffekten i GRANDER vand-
vitaliseringsapparatet, selv efter mange års anvendelse ikke 
kan opbruges, og hvorfor vitaliseringsapparatet ikke har 
brug for yderligere energi og vedligeholdelse. 
GRANDER vandvitaliseringen arbejder med natur-
energi. 
Den usædvanlige erfaring ved det er, at med denne frem-
gangsmåde opnår vitaliseret vand igen egenskaber og ev-
ner, som naturen selv har forudset.
Det kan igen regenerere sig, udvikle en højere selvrens-
ningsevne, større modstandskraft og bliver derved hold-
bart i længere tid.
Med de traditionelle videnskabelige analytiske måleme-
toder er denne form for energi og informationsoverførsel 
endnu ikke målbar. 
Den empiriske praksis viser derimod, efter næsten 20 års 
kontinuerlig indsats på mange anvendelsesområder, at 
talrige virkninger er direkte og indirekte mærkbare og 
synlige og dette kan dokumenteres.

Grander-Effekten
Virkeprincip i vandvitalisering 

Symbolsk gengivelse
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                                          GRANDER  Vandvitalisering
     Indsatsområder                      Eksempler på tilfredse brugere
         Ved installation af GRANDER Vandvitalisering i diverse anvendelsesområder kunne følgende forandrede 
         egenskaber og virkninger observeres: 

Vitalisering af drikke- og brugsvand
 Længere holdbarhed af vandet 
 Øger trangen til at drikke vand på grund af vandets finere smag
 At drikke vitaliseret vand kan give en højere velbefindende
 Behagelig fornemmelse for hud og hår i badet
 Forbedret plantevækst og usædvanlig stor blomsterpragt
 Levnedsmidler har bedre smag, er friskere og har længere holdbarhedstid
 Besparelse på vaske- og rengøringsmidler – derfor miljøvenlig
 Vandet kommer vitaliseret tilbage til naturen og er derfor til gavn for miljøet
 Mange dyr føler sig tiltrukket af vitaliseret vand og drikker mere

Vitalisering af vand i varmeanlæg  
 Rensning af vand i varmeanlæg 
 Tilbøjeligheden til dannelse af slam mindskes
 Sænkning af forkimningsmodtagelighed 
 Varmeapparater og gulvvarmerør får frit gennemløb
 Tilbøjelighed til dannelse af korrosion sænkes
 Forbedring af varmeoverførsel
 Højere beskyttelse af anlægget hvad angår tekniske problemer
 Bedre velbefindende gennem et naturligt indeklima 

Vitalisering af svømmebade og wellnessanlæg 
 Behagelig badeoplevelse gennem mærkbart blødere vand 
 Tydeligt reduceret klorlugt og klorsmag 
 Reducerede øje- og hudirritationer
 Forbedring af den mikrobiologiske kvalitet af vandet og derigennem mindre bun-
det klor 

 Mindre forbrug af rengøringsmidler og rengøringsanstrengelser 

Vitalisering af damme og biotoper 
 Forbedring af den mikrobiologiske kvalitet af vandet i damme gennem understøt-
telse af den naturlige selvrensningskraft og trinvis genskabelse af den mikrobio-
logiske ligevægt. 

Vitalisering af kølekredsløb og procesvand 
 Forhøjelse af selvrensningskraften i hhv. køle- og procesvand 
 Forbedring og stabilisering af mikrobiologiske forhold 
 Reducering/optimering af kemikalieforbruget 
 Reducering af korrosionspotentialet 
 Længere holdbarhedstid og øget driftsikkerhed
 Forringelse af lugtudledning
 Færre driftomkostninger 
 Ressourceskånende og miljøvenlig 
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                                          GRANDER  Vandvitalisering
     Indsatsområder                      Eksempler på tilfredse brugere
         Ved installation af GRANDER Vandvitalisering i diverse anvendelsesområder kunne følgende forandrede 
         egenskaber og virkninger observeres: 

Bachs Blomstermedicin 
Færre dråber og flere anven-
delsesmuligheder
”Som Bach Blomsterterapeut 
bruger jeg ikke cognac i mine 
blandingsflasker, men Grander 
”Blå Vand”. Dette medvirker 
at hvor jeg tidligere brugte 
72 dråber i et remedium kan 

jeg nu nøjes med 2 dråber som Dr. Bach selv gjorde 
det i tidernes morgen.. Det blå vand genetablerer 
ur-energien i planteessensen. Uden cognac kan det 
anvendes til såvel alle mennesker som dyr.

Ina-Carol Vesth, Lobbæk, Bornholm 

Spanische Hofreitschule
Lippizanerne i Wien: 
„Vi har observeret, at vore heste drikker 25% mere 
vand efter at vi har installeret Grander vandvitalise-
ring og tilbøjeligheden til at få kolik er blevet tyde-
ligt mindre“. 

Klaus Krzisch, Oberbereiter

Das Weisse Rössl am Wolfgangsee
Verdensberømt romantikhotel: 
„Vandet i varmeanlægget blev glasklart og dets bak-
teriologiske ligevægt forbedrede sig – de gode resul-
tater forbløffede os igen og igen“. 

Helmut Peter, Seniorchef 

Badeland på Bornholm 
Med sine 6000m2 er Joboland Brændesgårdshaven 
et af de største vandlande i Danmark. 
”Efter en dag kan man se, hvor man næste morgen 
normalt skal ”støvsuge”.   Vi observerede at, med 
Grander vand forsvandt snavset hen over natten. 
Vandets forstærkede selvrensende evne rensende 
simpelt hen bassinet.” udtaler Peter Holst. 

Keramiker på Bornholm 
Undgik at skulle investere i ny brøndboring
Algerne, okkeren og jernsmagen forsvandt fra vandet 
og det blev betydeligt bedre at arbejde med: Far-
verne er nemmere at røre op og leren er nemmere 
at arbejde med. 

Keramiker Ulla Dybeck

Væksthusgartneriet Reva-Centret Skovminde
Lille investering gav stor besparelse
Det bedste af de hele er, at vi også slipper for at bruge 
kemikalier, hvilket ikke alene giver os en besparelse 
på 70.000 kr årlig men også gør, at vi ikke længere 
skal bruge så meget tid på rensning af arbejdsborde 
for alger.

Gartner Rikke Koefoed, Nylars, Bornholm

Yderligere brugerberetninger finder de på hjemmesiden
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W250
W200

W640 W540 W101
W751

W400  

W300

Til central vandforsyning af drikke vand 
Grander Vandvitaliseringsapparater

Materiale typer 
Alle enheder er fremstillet i V2A 
ædelstål. Materiale nummer: 
Vandførende indre komponenter 
1.4301, udvendig kappe 1.4016 
(3” og 4” 1.4462). 
Som specialudførsel kan appara-
terne også leveres i syrebestandig 
V4A ædelstål (1.4571 indvendig 
og udvendig). 

Valg af enhed
Det afgørende for rigtigt valg af 
enhed er foruden rørdimensionen 
efter vandmåleren, spidsbelastnin-
gen, vandets kvalitet og forholdene 
på monteringsstedet. 

Det vil sige at den  størrelse, der 
skal anvendes ikke altid er iden-
tisk med ledningsdimensionen! 

En endelig beslutning med hensyn 
til den optimale enhedsstørrelse kan 
derfor kun tages på stedet, hvorfor 
vi lægger stor vægt på en besigti-
gelse og rådgivning af en af vore 
uddannede teknikere. 

Vandgennemstrømning

Fyldt med informationsvand

Dimensioner 
3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", 2½", 
3", 4"

Virkningens Varighed
Der er mere end 20 års erfaringer 
med virkningen. I denne periode 
er vitaliseringseffekten i enhederne 
bevaret i fuldt omfang til vores kun-
ders fulde tilfredshed. 

Garanti og returret
 3 måneders returret til fuld pris
 5 års garanti

Betingelse for alle garantifordringer 
er, at installationen bliver foretaget 
fagligt korrekt af en autoriseret in-
stallatør.  

GRANDER Vandvitalisering 
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Til central vandforsyning af drikke vand 
Grander Vandvitaliseringsapparater

Alle enheder leveres med messing 
koblinger. 

Vandvitalisering virker 
 med naturenergi
 uden elektricitet
 uden tilsætningsstoffer
 service- og 
 vedligeholdensesfri  

Montering i hovedvandledning 

Virkningens varighed
Virkningen forbliver konstant også 
ved uregelmæssigt forbrug, længere 
tilstandsperioder, vidtforgrenede 
rørsystemer, kredsløb osv.
  

Godkendelser 
Original GRANDER vandvitalise-
ringsenheders hygieiniske og tek-
niske sikkerhed er, når det gælder 
drikkevand, blevet godkendt. (Uni-
versität Graz, TÜV Wien und SV-
GW og i Danmark VA godkendt.)

GRANDER Vandvitaliseringsapparater 

Art. Nr.

Dimension
Vandtryk op til (bar) 

Driftstemperatur (+ °C)
Tryktab ved 2 m/s (mbar):

Vægt ca. (kg)
Mål ca. (mm)

Højde 
Bredde 
Dybde 

K100

DN25

1“

20

1-95

50

4

210

95

95

W101

DN25

1“

20

1-95

50

7

260

125

100

W540

K540

DN32

5/4“

20

1-95

50

9,5

300

160

110

W640

K640

DN40

6/4“

20

1-95

70

12

340

160

120

W200

K200

DN50

2“

20

1-95

100

20

445

180

130

W300

K300

DN80

3“

20

1-95

270

46

610

360/220

200/180

W400

K400

DN100

4“

20

1-95

310

115

910

530/340

260/260

W250

K250

DN65

2 1/2“

20

1-95

180

30

530

220

160

W300 og W400 nominel flangedimension efter DIN 2633. 

inkl./exkl. Flange 

W751

DN20

3/4“

20

1-95

45

4

210

95

95



…. i lommestørrelse til anvendelse 
i hjemmet og på rejse.
Monteres let og hurtigt: på vand-
haner, i brusebadet, før vaskema-
skiner, før opvaskemaskiner, til 
haveslanger, i campingvognen, på 
rejsen osv.

Garanti: 3 år

Undervejs 
GRANDER fleksibel enhed 

Læderetui som tilbehør 

LEWF

Materialetyper:
Forniklet messing, kappe i cromstål

WFLX

Til enkelte tappesteder

10

Dimension 3/8“ eller 1/2“
Til den faste indbygning i vandledningen på et enkelt tappested med 
en eller flere tilslutninger. 

GRANDER Vandvitalisering 

Garanti og returret
 3 måneders returret til fuld pris 
 5 års garanti  

Art. Nr.

Dimension
Vandtryk op til (bar) 

Driftstemperatur (+ °C)
Tryktab ved 2 m/s (mbar):

Vægt ca. (kg)
Mål ca. (mm)

Højde 
Bredde 
Dybde 

W380

K380

DN10

3/8“

20

1-95

70

0,8

100

45

45

W500

K500

DN15

1/2“

20

1-95

25

1,5

130

65

65

Art. Nr.
Dimenssion:

Vandtryk op til (bar)
Driftstemperatur (+ °C)

Vægt ca. (kg)
Mål ca. (mm)

Højde 
Bredde 
Dybde 

WFLX

½" eller ¾"

7

1-60

1

120

60

40
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Til Lejligheden
 GRANDER Enhed til lejlighed 

Overdelen på den eksisterende 
hovedhane i boligen kan hermed 
uden problemer erstattes med  VAS 
ventiltilslutningsdelen (efter DIN 
3512). Det gør en senere indbyg-
ning af GRANDER vandvitalisering 
mulig i eksisterende forsyningsled-
ninger i boliger. 

VAS Ventiltilslutningsdelen bliver 
varigt monteret på installationen i 
tilløbet. Den indbyggede vandhane  
erstatter den oprindelige funktion 
af hovedstophanen. 

 Hurtig montering 
 Ingen huller i væggen 
 Ingen adskillelse af rør
 Spærrefunktionen bibeholdes

Bemærk: 
På grund af den forholdsvis høje 
gennemstrømningsmodstand kun 
egnet til montering på ledninger 
med et relativt lavt vandforbrug 
som f.eks. i lejligheder og ikke i 
parcelhuse.

W500

W750

GRANDER Vandvitalisering 

Til efterfølgende montering 
på hovedhanen

Til indbygning i 
tilgængelige ledninger 

W050 / W075 / W010

Garanti og returret
 3 måneders returret til fuld pris
 5 års garanti   

Art. Nr.

Dimension
Vandtryk op til (bar) 

Driftstemperatur (+ °C)
max. gennemstrømning (l/s)

Tryktab ved 2 m/s (mbar):
Vægt ca. (kg)
Mål ca. (mm)

Højde 
Bredde 
Dybde 

WO50

1/2“

10

1-90

0,42

25

3,5

WO75

3/4“

10

1-90

0,67

45

3,5

WO10

1“

10

1-90

0,69

50

3,5

W500

K500

1/2“

20

1-95

25

1,5

130

65

65

W750

K750

3/4“

20

1-95

45

3

180

85

85

se ovennævnte skitse

Ø75

Ø
34

137

18
0

12
0

Fordelertilslutning

Grander-
Enhed
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Indsatsområde Brønd
Brugen af GRANDER vandvitalisering er prin-
cipielt kun mulig i kilde- og brøndvand, som 
har vandtilsynets miljøgodkendelse. 

I drikkevandsbrønde og –beholdere er det nød-
vendigt at bruge  en stor dobbeltcylinder (til 
max. 2 husstande) eller ved tilsvarende vand-
forbrug for at  undgå et unødigt effekttab på 
grund af fortyndingseffekten.

GRANDER Cylinder egner sig godt til yderli-
gere for- og eftervitalisering af brønde og vand-
beholdere i kombination med et GRANDER 
vandvitaliseringsapparat i hovedledningen. 

Anvendelsesområde 
Brønde, beholdere, bassiner, dam-
me og andre vandreservoirer 

Enheder 
GRANDER Dobbeltcylindere be-
står af to kamre placeret ved siden 
af hinanden, som er fyldt med in-
formationsvand.

GRANDER Vitaliseringscylinder 
er tiltænkt beholdere med mindre 
volumen (små brønde, vandtanke, 
drikkevandsbeholdere osv.)

Til Brønde, Vandtanke, 
Svømmebade, Damme ... 

Materialeudførelse 
Cylindere er fremstillet i V4A ædel-
stål.

Garanti og returret 
 3 måneders returret til fuld pris 
 Garanti: 5 år 

GRANDER
Enkelcylinder

Lille og stor
GRANDER Dobbeltcylinder

LKHGBRDZDZKL

GRANDER Vandvitaliseringsenhed 

Art. Nr.
Mål ca. (mm) 

Højde 
Bredde 
Dybde 

Vægt ca. (kg) 

DZKL &

KDZK

150

120

55

2

BRDZ &

KDZG

285

180

70

5,5

LKHG

165

Ø 34

0,5
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K380 (3/8") bis K400 (4")

Til varme- og kølekredsløb
GRANDER Kredsløbsvitalisering

Kredsløbsenheder bør ikke 
monteres på 

drikkevandsforsyningen! 

Lille og stor 
kredsløbdobbeltcylinder

KDZK KDZG

Anvendelsesområde 
Varmekredsløb, kølekredsløb 

Enheder
Kredsløbsenheder leveres som gen-
nemstrømningsenhed og som dob-
beltcylinder. 

Materialeudførsel  
Alle gennemstrømsenheder er 
fremstillet i V2A ædelstål. 
Materialenumre:
Vandførende indvendige kompo-
nenter: 1.4301 
Udvendig kappe: 1.4016 (3“ og 4“ 
1.4462) 
I specialudførelse kan de også leve-
res i syrefast V4A ædelstål (1.4571 
indvendig og udvendig). 
Dobbeltcylindrene er som stan-
dard udført i V4A ædelstål.
Materialenummer: 1.4571 

Alle tekniske data svarer til GRAN-
DER-Vandvitaliseringsenhederne i 
tabel på side 9 til 11.

Garanti og returret 
 3 måneders returret til fuld pris
 Garanti 5 årVarmtvandsvitalisering

Ved montering af GRANDER vandvitalisering i varmekredsløb bliver 
kredsløbsvand igen vitaliseret. Bæredygtighed, livlighed og selvrensnings-
evne vender tilbage til vandet, hvilket fører til, at tekniske problemer ofte 
forsvinder af sig selv indenfor få måneder.
 På den måde bliver det forurenede og ofte dårligt lugtende cirkulati-
onsvand igen klart og stort set lugtneutralt.

Bemærk venligst også vores specialbrochure „Bedre indeklima med 
Grander“. 

Industrial anvendelse i kølekredsløb 
På trods af tilsætning af bakteriehæmmende midler kæmper man i mange 
kølekredsløb med problemer med bakterievækst, som har en negativ 
indflydelse på køleegenskaberne. 
 Installation af GRANDER vandvitalisering kan føre til en forbedring og 
frem for alt stabilisering af køle/procesvandets mikrobiologiske kvalitet 
og samtidig at reducere kemiske tilsætningsstoffer. 

GRANDER kredsløbsvitalisering
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Design forenet med naturen 
GRANDER Drikkebrønden er 
fremstillet i ædle materialer og 
fremstår moderne og enkel. 

Tilbehør: 
Træpaneler (f.eks. nød eller hvid 
ahorn) med glas og avisholder 
i ædelstål, som får brønden til at 
fremstå endnu mere elegant. (ud-
færdiges efter mål). 

Forudsætning for at vitalisere 
vandet: Installation af en GRAN-
DER-vandvitaliseringsenhed på 
hovedvandledningen eller direkte i 
drikkebrønden (Forslag: W380). 

GRANDER Drikkebrønde 

Tekniske data 
Drikkebrønden er fremstillet af hær-
det glas og første klasses ædelstål. 
Ved et tryk på en knap kan vandet 
tappes fra en vandhane.
Drypfangeren er forsynet med et 
hul til afløb som kan lukkes.
Drypfangeren kan leveres i en lille 
størrelse (standard) eller en stor (til 
en merpris). 

GRANDER Drikkebrønde leve-
res i to varianter: 

Væg-Model 
B x H x D
44,7 x 65,3 x 20,2 cm
Vægt: 22 kg

TBWM

Vægbrønden bliver monteret med 
4 skruer og sikret med en fastgørel-
sesklap. Boreskabelon medfølger. 

Gulv-Model 
B x H x D
44,7 x 150,9 x 27,2 cm
Vægt: 25 kg

TBSM

Gulv-modellen er monteret på et 
stativ af ædelstål profil.
Ved gulvet er en montageplade med 
4 borehuller.  

Forudsætning for installation af 
en GRANDER Drikkebrønd er en 
tilslutning til vandforsyningen. Det 
anbefales også at have et afløb. 

Garanti: 2 år

GRANDER Drikkebrønde 
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Vitaliseret vand i flasker

Original  drikkevand
 ”Originalt drikkevand i blå flasker“ 
er vand, der er behandlet efter Johann 
Granders metode. Dette vand har al-
lerede som udgangspunkt alle de bed-
ste forudsætninger og udmærker sig 
som et rent, særdeles værdifuldt og  
bakteriologisk fejlfrit drikkevand. 

Det enestående ved vandet er at 
det på naturlig vis er holdbart og 
frisk i mindst 4 år og det indehol-
der hverken tilsætningsstoffer eller 
er blevet påvirket af andre tradi-
tionelle metoder til at stabilisere 
drikkevand.   

For at opleve vandets naturlige 
kraft, kan man nøjes med at drikke 
dette regelmæssigt i små mængder 
(nogle cl.) 

Oplev den vitaliserende virkning 
ved personlige eksperimenter. Kun 
fantasien sætter grænser.

Originalt Drikkevand
Indhold: 1 liter, med ori-

ginal kapsel, 
pakket i kartoner med 4 

flasker à 1 liter 

OGRW

Original Sulfatvand 
Indhold: 1 Liter
Leveres i enkeltflasker 

OGSW

Original  sulfatvand 
Det originale sulfatvand er af na-
turlig oprindelse. På sin lange vej 
gennem stenlaget bliver dette vand 
beriget med forskellige mineraler. 
På grund af det høje indhold af 
calcium og magnesium har vandet 
en høj ledeevne og en høj hårdhed 
(over 24°dH). Det hentes fra un-
derjordiske huler fra en tidligere 
kobbermine. 
Dette mineralholdige Calcium-Mag-
nesium-Hydrogencarbonat-Sulfat-
Vand, som allerede fra naturens side 
indeholder gunstige egenskaber, 
styrkes yderligere ved behandling 
med GRANDER-vandvitalisering. 
Anvendelse: 
Til udvortes anvendelse og som 
tilsætning i bade (små mængder er 
tilstrækkelige). 

Vitaliseret vand efter Granders metode 
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GRANDER-Vandkande 
Indhold: 0,8 Liter 

WK01

Til at drikke vand 
GRANDER vandglas 
bliver fremstillet efter moderne 
metoder af det bedste glas. De er 
skabt til daglig brug og testet i ga-
stronomien. Derfor har glassene de 
optimale egenskaber med hensyn til 
brudstyrke, dekorholdbarhed, ren-
gøring osv. 

GRANDER vandkande 
Er fremstillet af mundblæst glas 
i en enkelt men tiltalende form. 
Mundblæst glas er en af de ældste 
og mest værdifulde glaskvaliteter. 
Hvert enkelt eksemplar af kanden 
bærer den personlige ”signatur” af 
glasblæseren. 

GRANDER Drikkeglassene og 
vandkanden bliver gerne brugt for 
at gøre gæster opmærksomme på 
det vitaliserede vand. 

Vand-drikkepas:
Test Deres drikkevaner 
„Jeg drikker nok“, er et almindeligt 
svar, hvis man spørger mennesker 
om deres drikkevaner. Hvis man 
går til bunds i spørgsmålet får man 
almindeligvis et ofte meget uklart 
resultat. Kun nogle få er i stand 
til at angive deres daglige præcise 
drikkemængde. Derfor har vi lavet 
GRANDER-Drikke-Pas. Her kan 
De notere præcist hvornår de drik-
ker hvor meget. Så får de et eksakt 
overblik over Deres drikkevaner og 
kan se, om De drikker nok.  Hvis 
nødvendigt hjælper Grander drikke-
pas Dem med at ændre Deres vaner 
og at indtage mere vand. 

GRANDER-Drikke-Pas 
kan De få gratis hos en af 
vores rådgivere eller be-
stille det direkte på 
www.grander.com

PAS

GRANDER-Drikkeglas 
I karton med 6 Stk. á 0,2 Liter

GLSE

GRANDER Tilbehør 
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GRANDER Tilbehøroires 

GRANDER vitaliseringsstav, fyldt 
med informationsvand, virker opli-
vende på alle drikkevarer. 
Vitaliseringsstaven er velegnet til 
anvendelse i glas, kopper og mid-
delstore kander. 
For at vitalisere en drik, rører man 
rundt med staven flere gange og en 
smagsændring mærkes sædvanligvis 
øjeblikkeligt. Denne smagsændring 
kan øges yderligere, ved at lade den 
vitaliserede drik stå et øjeblik.  

GRANDER Tilbehør 
GRANDER Vitaliseringsstav 

ESTA
Læderetui som tilbehør

LEES

GRANDER vitaliseringspladen in-
deholder en kobberspiral, som er 
fyldt med informationsvand. 

GRANDER vitaliseringspladen 
bruges først og fremmest til vita-
lisering af levnedsmidler og planter 
(som underlag, i køleskabet osv.) 

Garanti: 2 år 

GRANDER Vitaliseringsplade

170 x 170 mm

UMHO
290 x 290 mm

HO30

Dette pæne glassmykke er fyldt 
med informationsvand og virker 
stimulerende på kroppen. 

GRANDER Vedhæng 

En kort omrøring er tilstræk-
kelig for en vitalisering. 

A006
Læderetui som tilbehør

LE06
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JOURNAL IV

JOURNAL IV

Grander Litteratur

Journaler

GRANDER 
Industrijournal 

”Klart vand til Industrien”: Betyde-
lige, internationalt agi-terende virk-
somheders erfa-ringer med Grander 
Vandvi-talisering. Den første omfat-
tende samling af Brugerberet-nin-
ger. (Fås også som DVD).

GRANDER 
Brochure Varmekredsløb

”Bedre Indeklima med GRANDER” 
Med Grander Vandvitalise-ring 
bliver selv det mest forurenede og 
ildelugtende vand i varmeanlægget 
igen klart og lugtneutralt. 

GRANDER 
Svømmebadsjournal 

En behagelig badeoplevelse.
Brug af Grander Vandvitalisering i 
lige fra private swimmingpools til 
offentlige svømmebade.

GRANDER Journal III

Beretninger fra brugere af Grander 
Vandvitalisering i Europa og resten 
af verden. 
Et udpluk af hvordan mange har 
haft succes med Grander.

GRANDER Journal IV

Rundbordssamtale med Johann 
Grander.  Test af Grander Vandvi-
talisering hos B.A.U.M.
Grander i Supermarkeder samt 
mange flere fortællinger.

Special Brochurer

Grander Bücher
GRANDER - Biografi

Om Johann Granders spæn-dende 
liv fra skoledreng i Tyrol til en 
internationalt anerkendt opfinder 
af Vandvitaliseringen. 

”På sporet af vandets   
hemmelighed”

Vandet, for nogle kun en beteg-
nelse som H2O, for andre et ufor-
klarligt fænomen. En bestseller på 
mange sprog og solgt i 250.000 
eksemplarer. 

GRANDER 
Brochure om Drikkebrønde

Vitaliseret vand direkte fra GRAN-
DER drikkebrønde. Information 
om design, materiale og tekniske 
specifikationer.

JOURNAL IV

SCHWIMMBAD JOURNAL

SCHWIMMBAD JOURNAL

SCHWIMMBAD JOURNAL

Wohlige Wärme durch Grander

Grander-Technologie 

 im Heizkreislauf

www.grander.com

Wohlige Wärme durch Grander

Grander-Technologie 

 im Heizkreislauf

www.grander.com

Wohlige Wärme durch Grander
Grander-Technologie 
 im Heizkreislauf

www.grander.com

Wertvolles stilvoll gespendet

Belebtes Wasser aus dem

 Grander Trinkbrunnen

www.grander.com

Wertvolles stilvoll gespendet

Belebtes Wasser aus dem

 Grander Trinkbrunnen

www.grander.com

Wertvolles stilvoll gespendet
Belebtes Wasser aus dem
 Grander Trinkbrunnen

www.grander.com
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Grander DVD‘er

“Johann Grander -
The Water Wizzard from Tyrol“

I denne fjernsynsdokumentation erfarer De mere om  
Johann Granders liv.

DVD‘en er på tysk og engelsk. 

“Grander Experiences“
Den nyeste DVD om GRANDER-vandvitalisering dokumen-
terer aktuelle og klassiske anvendelseseksempler.

DVD‘en er på Tysk, Engelsk, Fransk, Italiensk og Spansk. 

Grander DVD‘er

GRANDER Technology in Practice
Denne DVD viser Dem de mest interessante anvendelser af 
GRANDER-vandvitalisering i overskuelig form – ordnet ef-

ter forskellige indsatsområder

• Johann Grander • Hoteller og Gastronomi • Industri
• Små virksomheder • Svømmehaller • Landbrug og Gartnerier 

• Private brugere • Videnskab og forskning

DVD‘en er på Tysk, Engelsk, Spansk, Italiensk, Fransk og Hollandsk. 

Clear water for industry
På denne DVD vises mere fra de virksomheder, som er 

omtalt i brochuren. De ansvarlige teknikere giver en mere 
uddybende beskrivelse af deres individuelle erfaringer med 

Grander Vandvitalisering i deres virksomheder.

DVD‘en er på Tysk og Engelsk.
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