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Thit k h cá Koi mini trong nhà d̄ang hin d̄ang rt ph bin và tr thành xu hng thit k ni tht nhà ca nhiu gia d̄ình. Ðiu này
không ch mang ti ý nghı̃a thm m cho không gian sng mà nó còn có ý nghı̃a phong thy vô cùng sâu sc.
Tham kho dch v tht k và thi công h cá koi ngoài tri ti d̄a ch: https://nonbo.net.vn/ho-ca-koi-ngoai-troi.html
Ý nghı̃a thit k h cá Koi mini trong nhà Vic thit k h cá Koi mini trong nhà có rt nhiu ý nghı̃a, c v mt phong thy và tính
thm m cho không gian sng. Tham kho thêm mu h cá koi d̄p ti d̄a ch: http://nonbo.over-blog.com/ho-ca-koi-dep-nhat
Ý nghı̃a thm m Không gian sng ca con ngi tr nên tuyt vi khi bn bit làm hài hòa nhng yu t âm - dng. Nhng con cá Koi
nhiu màu sc vi các mng màu sc nét, rõ ràng mang ti s sang trng và d̄ng cp cho không gian sng.Khi d̄t h cá Koi mini
trong bt k v trí nào ca không gian sng, bn s cm nhn d̄c s ti mi, và sôi d̄ng trong cuc sng hàng ngày.
Ý nghı̃a phong thy Cá Koi hay còn d̄c gi là cá chép Koi - mt loài vt có sc sng mãnh lit. Ðã t rt lâu loài cá này d̄c xem
nh mt biu tng ca c vng, lòng kiên trì và sc mnh. Chính vì lý do này nên hình nh cá Koi thng xuyên xut hin trong các
loi tranh sn du, tranh thêu hay nhng hình xăm trên c th con ngi.Trong phong thy nhà , vic thit k h cá Koi mini trong
nhà s giúp mang li tài lc và may mn ti cho gia ch. Ðng thi d̄ây cũng là yu t, giúp khng d̄nh thêm s bn , kiên d̄nh và tâm
th vng chãi khi thc hin mc tiêu, giúp gia ch.
Phong thy h cá Koi mini trong nhà Vi nhng ý nghı̃a tuyt vi, loi cá này luôn thu hút d̄c nhng ngi yêu thích cá cnh. Chính
vì vy, khi thit k mt h cá Koi bn cn lu ý các chi tit sau d̄ây: Hình dng h
Hình dng h cá là mt trong nhng yu t nh hng ti phong thy ca không gian sng. Theo các chuyên gia và các kin trúc
s, mt h cá Koi d̄p và chun phong thy s d̄c thit k theo hình qu thn - tng trng cho s sng, hình c lc, hình bán nguyt ôm
vào nhà. Nhng hình dàng này s giúp mang li tài lc và s vn toàn ti cho gia ch.Ðc bit, cn tránh thit k h cá có nhiu
góc cnh, góc nhn chı̃a vào nhà d̄ tránh nhng d̄iu xui xo xy ra vi gia d̄ình.Tham kho mt s hình dáng h cá koi ti d̄a ch:
https://www.flickr.com/photos/nonbo/47387301132
Chiu sâu ca h cá: Chiu sâu ca h cá nh hng ti môi trng sng ca cá Koi. Theo các chuyên gia, chiu sâu ca h cá Koi dù
d̄t trong nhà hay ngoài tri cũng cn có chiu sâu t 0.6-1.2m.H cá Koi mini trong nhà có ý nghı̃a rt ln ti tính thm m cũng
nh không gian sng ca gia ch. Hy vng bài vit này s giúp các bn có thêm nhiu kinh nghim v vic thit k b cá mini trong
không gian sng ca mình. Xem các bc thi công h cá koi ca Công Ty Thi Công Và Thit K Tiu Cnh Non B ti d̄a ch:
https://nonbo.net.vn/ho-ca-koi
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