


Feng Shui, to je Vítr Voda



Feng Shui využívá energii člověka, jeho 

životního prostoru a vytváří harmonický celek.

Stavba nebo interiér ve stylu Feng Shui 

podporuje přirozenost, osobní růst a zdraví. 

Umění Feng Shui lze využít pro jakoukoliv 

stavbu a interiér.

Feng Shui je nadčasové, osobité a jedinečné.

Buďte ve správný čas na správném místě



Feng Shui domov, nejdůležitější místo na světě

Zajímá nás, jak chcete bydlet a Vaše přání 

uvedeme do reality. 

S pomocí Feng Shui vytvoříme prostor,  

který si zamilujete.

| Interiér mezonetového bytu, Praha



Budete se těšit na návrat do svého domova, 

který Vám díky harmonii a své jedinečné  

atmosféře poskytne pravé zázemí, inspiraci 

a odpočinek.

| Jídelna rodinného domu, Praha

Feng Shui – prostor s duší



Novostavba rodinných domů, Slaný

Stabilní prostředí, systém a řád, inspirace 

a prosperita. To je pouze část toho, co můžete 

získat od prostoru, který slouží k Vaší práci.

Feng Shui interiér prodává za Vás

| Interiér kanceláří, Praha



V prostoru řešeném pomocí Feng Shui se Vaši 

klienti budou cítit uvolněně a vždy se k Vám

rádi vrátí.

Zaměstnanci ocení harmonické pracovní prostředí.

Feng Shui jen pro Vás a o Vás

| Vizualizace přednáškového sálu spa centra, Náchod



Dům stavěný s pomocí Feng Shui poskytuje 

přirozenou oporu a zázemí, podporuje Vaše 

vize a je s Vámi v energetickém souladu. 

U každé stavby dáváme přednost přírodním 

materiálům a ekologickým postupům.

Potřebujeme zázemí, abychom zvládli život

| Rodinný dům ve Slaném



Feng Shui – psychologie prostoru 

95% lidí nebydlí podle svých představ. 

Staňte se součástí zbylých pěti procent…

Na základě posouzení vlivů okolí, půdorysu 

a osobního setkání s klientem poznáme  

dispozice a indispozice prostoru a jejich vliv 

na jeho obyvatele.

| Detail osvětlení schodiště



Využijeme energie ve Váš prospěch a zároveň 

vytvoříme zcela jedinečné místo pro Vaše 

bydlení nebo podnikání.

Náš přístup ke každému prostoru je individuální 

a komplexní.

Všechny naše projekty jsou autorské. 

Zajišťujeme služby od návrhu po realizaci.

Infolinka: + 420 608 346 954 
E-mail: info@vitr-voda.cz 
Vše o nás: www.vitr-voda.cz

CAMINO 88, spol. s r. o.
K Vápence 167/27, 159 00  Praha 5

Staňte se architekty své budoucnosti

Kompas Lo Pan pro přesné zaměření prostoru

Originání nábytek Nature Design®

Výsledný interiér

Skica nastíní budoucí styl interiéru

Vizualizace zahrnuje konkrétní vybavení

Budeme se Vám rádi věnovat



www.vitr–voda.cz


