19.01.13

Фън Шуй за дома – интериорни врати

търсене

НАЧАЛО

Основни категории
интериорни врати
блиндирани врати
изц яло метални врати
метални MDF врати
метални врати с ламинат
врати в промоц ия
най-гледани врати
аксесоари

ЗА НАС

ПОЛЕЗНО

ВЪПРОС И

ЗАПИТВАНЕ

НА ЕДРО

МАГАЗИНИ

Фън Шуй за дома – интериорни врати
В традиц ионното българско строителство малките къщ и обикновено имат само една входна врата.
Ако има и заден вход или врата към задна веранда, тогава неблагоприятното полож ение е от
входната врата да се виж да директно задната, защ ото “ц и” влиза пред едната и веднага излиза през
другата, без да остава в къщ ата.

Врати в промоция
Интериорна HDF врата с
код 030, ц вят Златен дъб
Интериорна HDF врата с
код 030, ц вят Череша
Интериорна HDF врата с
код 030, ц вят Венге
Интериорна HDF врата с
код 030, ц вят Орех
Интериорна HDF врата с
код 030, ц вят Светъл
дъб

Най-гледани врати
Блиндирана входна
врата код Т100, ц вят
Златен дъб
Блиндирана входна
врата код 093-G
Интериорна HDF врата с
код 056, ц вят Златен дъб
Интериорна HDF врата с
код 030, ц вят Светъл
дъб
Блиндирана входна
врата код Т100, ц вят
Sparta

Навигационни страници
За нас
Магазини
Галерия
На едро

Приятелски проекти:
врати, интериорни врати,
климатиц и, климатиц и
софия, климатиц и варна,
дърва, пелети варна

Във фазата на проектирането нещ ата са оправими, но ако се нанасяте в построена къщ а,
възмож ностите са ограничени. В този случай Фън Шуй прилага един принц ип за корекц ия, който се
свеж да до израза: ” Това, което не се виж да, не същ ествува”. Интуитивната универсалност на това
средство за хармонизац ия на средата е разбрана от най-малките – дец ата – които се спасяват от
нощ ните кошмари и въображ аемите чудовищ а, като се завиват презглава.
В разглеж дания от нас случай трябва да се постави непрозрачна преграда – плътна завеса,
допълнителна врата, пластична декоративна решетка и др. Добре е да се слож и допълнителна
вътрешна врата в дълъг коридор, по чиито стени има над три врати в една линия. За учреж дения и
офиси това мож е да не се прави, а се следи дали вратите по срещ уполож ните стени са точно една
срещ у друга. Разминаването довеж да до конфликтни ситуац ии, затова Фън Шуй препоръчва да се
слож и по едно огледало до всяка врата за постигане на симетрия или да се избере друго решение.
Всъщ ност, огледалото е често използвано средство за корекц ия, когато някоя врата не е на мястото
си. То трябва да се слож и на вратата на банята или тоалетната, ако те са в края на коридор, защ ото
иначе “ц и” щ е “забърза” по коридора и щ е “излезе” по отточния канал. Огледалото кара вратата да
“изчезне” и тогава “ц и” се “връщ а” обратно отразена и “остава” в дома.
Такива врати трябва да се държ ат винаги затворени. По същ ия начин трябва да се постъпи, ако
спалня с баня и тоалетна са обособени в група “нощ ” и вратата на спалнята е срещ у вратата на
банята или тоалетната.
Ако банята или тоалетната е на неподходящ о място в ц ялостното разпределение на къщ ата /
например в ц ентъра, а архитектът не е чувал за принц ипите на Фън Шуй/, добре е да се слож ат
огледала отвътре на вратата и дори по останалите стени. Така всичко “изчезва”, а пространството
изглеж да уголемено, т. е. има повече място за движ ението на “ц и”.
Вратите имат принц ипното предназначение за разделят функц ионално помещ енията и да изолират
от шум, светлина и миризми /освен спец иалните врати – за лаборатории, трезори, укрития и др. /,
затова е добре да си стоят затворени. Тогава теглото на вратата се предава на пантите, които
натоварват касата в равнината на стената, а това е посоката, в която тя е най-здрава.
Обратният случай е, когато една врата стои непрекъснато отворена на 90 градуса. Тогава
натоварването от крилото е перпендикулярно на равнината на стената и това променливо
въздействие натоварва касата и довеж да до напукване на мазилката около нея, защ ото доскоро
майсторите уплътняваха пространството меж ду зида и касата със стари вестниц и. Днес обаче, в
масовото строителство се използва монтаж на пенополиуретанова пяна.
В българските ж илищ а рядко има такова изобилие от стаи, че някоя от тях да не се използва дълго
време и да стои затворена. Ако все пак у дома има такава стая, Фън Шуй препоръчва да отваряте
вратата и прозорц ите, да проветрявате, защ ото “ц и” не “обича” застоялия въздух.
Здравето на дома е пряко свързано със здравето на обитателите му. Ето защ о трябва да се огледат
внимателно вратите : да се провери боята, изправността на бравите и дръж ките, здравината на
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внимателно вратите : да се провери боята, изправността на бравите и дръж ките, здравината на
мазилката около касата, да се гресират пантите и т.н. Всичко това щ е помогне на “ц и” да “остане” в
дома и да му донесе благоденствие и хармония, а това една от ц елите на Фън Шуй.
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