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 یادار  یداخل ونیدکوراس یاجرا
تواند از  یجمله م نیمحل کار شما حکم خانه دوم شما را دارد. ا ندیگو  یکه م  دیا  دهیشن اریجمله را بس نیحتما شما هم ا

و  د،یکن  یم یزمان خود را در محل کارتان سپر شتریب ،تانیشما بعد از خانه و محل زندگ رایمختلف درست باشد ز یجنبه ها

که   ی. زماندیحس را داشته باش نیهم زیدر محل کار خود ن د،یهمان طور که در خانه احساس آرامش دار دیکه شما با  نیا

 ری. در غدینسبت به آن جا داشته باش یاحساس خوب  دیبا د،یبه محل کار خود برو دیخواه یو م دیشو یم داریاز خواب ب

 . دینداشته باش ابه آنج یاحساس خوب  گریو د دیاز محل کار خود زده شو  یصورت ممکن است بعد از مدت نیا

و با شکوه به نظر برسد  بایز زیشما ن یبرا دیرا فراهم کند، با یشما احساس آرامش و راحت یبرا دیبا طیمح نیهمان طور که ا

تواند  یم د،یدار یکه شما در محل کار خود چه احساس  نیکند. ا  جادیا  یا به خوبشما ر  یکار کردن و بازده  یالزم برا  یانرژ

 داشته باشد.  یادیز ریتاث ماش یبر روند کار

کار خود   یتوانند بر رو یقرار نداشته باشد، کارکنان نم یدر سطح مناسب یگرید زیهر چ ای وارها،یآن جا، رنگ د  یاگر دما

 هستند که چگونه فضا را بهتر کنند. نیتمرکز کنند. چرا که همواره در فکر ا

 :دیچند نکته را حتما به خاطر داشته باش نیا

 دیبه کار خود داشته باش یحس خوب دیکه بتوان  دیکن  یطراح یرا طور یداخل یفضا. 

 و  یتوجه کردن به انتخاب طراح نیباشد. بنابرا یکار در دفتر کار م  یاصل ها  نیاز مهم تر  یکی یداخل ونیدکوراس

 دارد. یادیز تیمناسب، اهم یداخل ونیدکوراس

 و در دسترس خود داشته  اریدر اخت یخود را به راحت لیوسا دیکه بتوان  دیکن  دمانیچ یخود را طور یکار  یفضا

 .دیباش

 آن   تیکه در ادامه به اهم  دیآ  یاز اصول مهم دفتر کار به حساب م  یکیباشد  یکه در محل کار شما م  ینورپرداز

 .میپرداز یم

 شود. جادیدر شما ا یآن حس خوب  دنیکه از د  دیمناسب استفاده کن یمحل کار خود از رنگ ها یبرا شهیهم 

 دیاستفاده کن  یعیطب اهانیمحل کار خود از گل و گ یداخل یدر نما. 

 دیبده یادیز تیمحل کار خود اهم یداخل ونیدکوراس یبه نحوه طراح. 

 باشد. یشما م یادار  طیمح ینحوه طراح یکار ها در طراح  نیو موثر تر نیاز مهم تر  یکی 

محل کار  ونیدکوراس دیباشد و اگر قصد دار یشما م طیمح ینحوه طراح ،یعوامل در طراح   نیو موثر تر نیاز مهم تر  یکی

 یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یدر مورد نحوه کار شرکت معمار د،یده ریخود را تغ

 دکوطرح دو حالت وجود دارد: یداخل ونیو دکوراس

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

 یرا به دست م اتیو عمل میشو یاست ما وارد کار م  ونیو بدون دکوراس یحالت اول، در همان اول کار که ساختمان خال در

 . میحالت ما در تمام مراحل کار ناظر آن هست نی. در امیریگ

 . میارگذ   یم انیپروژه در م یکارفرما  نیبه نظرمان برسد، با طراح ساختمان و همچن یا  دهیزمان اگر ا نیدر ا

 .میتا در صورت امکان آن ها را اجرا کن دییخود را به طور کامل به ما بگو یها و خواسته ها دهیا  دیتوان یشما م نیهمچن

دکوطرح به  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یالت دوم، قبل از ورود مجموعهح در

 . میکن  یدارد و بعد از آن، ما در آن جا شروع به کار م هیاول  یطراح کیمحل کار شما  نیساختمان، ا یپروژه

 یبرا یآن را طور  یداخل ونیدکوراس میتوان ی. اما ممیده رییتغ یتطراح خود ساختمان را به راح میتوان یمرحله ما نم نیدر ا

 . دیاز کار کردن در آن جا داشته باش  یخوب اریکه احساس بس  میشما انتخاب و اجرا کن

 یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یو معمار یداخل یو طراح ونیدکوراس شرکت

و منازل شما  یمختلف خصوص یفضاها ای یمنزل، اداره، ملک تجار ونیدکوراس یاجرا  یبرا یخوب یاتواند راهنم یدکوطرح م

ساختمان و ساخت  راتیبنا، تعم کی یو خارج یداخل ونیراسدکو یچون طراح ییها نهیتواند در گز یم تیسا نیباشد. ا

 باشد. یدیخوب و مف یراهنما ره،یآن و غ  ناتیساختمان، تزئ

از   ییالیو یو خانه ها یساختمان ینماها یو بازساز یتجار ،یمسکون ،یادار  یو خارج یداخل یها ونیدکوراس یامروزه طراح  

توانند به شما کمک کنند، که  یشرکت ها م یبرخ یامروز  یها یطراح صوصبرخوردار هستند. در خ ییبه سزا یباال تیاهم

باشد که  یشرکت ها م نیاز ا  یکیدکوطرح  یداخل ونیسو دکورا یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت شرکت معمار

 کند.   یکرده و آن ها را اجرا م  یرا معرف ایروز دن یها یمتد ها و طراح نیبه شما به روزتر

خانواده ها و افراد از آن  شتریکه ب  دیآ  یامروزه به حساب م  یها یطراح نیتر جیاز را  یکیخانه  یداخل ونیدکوراس یطراح

 کنند.  یماستقبال 
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یادار  یداخل ونیدکوراس یاجراتصاویر مرتبط با  

   

   

   

 

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 
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های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

اوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!
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 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 

 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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