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 یکار  نهیپت یاجرا
در قسمت  یکار  نهیپت یاجرا  د،یخود انجام ده یخانه یباسازیز یبرا دیتوان یکه م  ییکارها  نیباتریاز ز  یکی یکار  نهیپت یاجرا

 نیو پودر از ا یزیاعمال شده مانند رنگ آم  یپوشش ها ری. تفاوت آن با ساوارهاستیمختلف خانه از جمله سقف و د یها

نمک ها، روند  ایو  دهایاز اس  یبیمحلول با سطح فلز است. با استفاده از ترک یواقعاز واکنش   یاثر، ناش  نیجهت است که ا

از خانه که   ییاز قسمت ها  یکی قابل کنترل است.  ینیتزئ یکاربردها  یشود که برا یم عیتسر یاز نظر زمان  یکار تا حد

 یکاش  ،یکار  نهییآ  ،یمانند  گچبر ییهنرها لهیباشد، که به وس یخانه م یوارهایشود سقف و د یبه آن داده م یادیز تیاهم

مورد  خیدر تار یمختلف یشده اند و با روش ها یادیو تحوالت ز رییها با گذر زمان دچار تغ نییتز نیشده اند. ا نییتز ،یکار

 یبه معن یسیدر زبان انگل نهیبه آن ها اضافه شد. پت زین یدیجد یترفندها یبعد از مدت نیگرفتند. همچن  یقرار م ادهاستف

 یظاهر و اجراست  قابل هم …و  یگچ  ،یچوب لیوسا یبر رو نیباشد و همچن یم رهیمانند مس، برنج و غ یفلزات یرنگ بر رو

 یاز مواد  یکار  نهیانجام پت  یبرا هست. زیمکان ها و ظروف ن یمناسب برا وگذارد   یم شیشما به نما لیوسا یرا برا یمیقد

 یکار  نهیرود. پت یکه بتوان رنگ و چسب را استفاده کرد به کار م  یسطوح یشود و بر رو یمانند رنگ و چسب استفاده م

انجام شده   یگچبر  ای یآن ها کناف کار  یکه ممکن است بر رو  یو فلز یچوب ،یگچ  یسقف ها یساختمان و رو ناتیدر تزئ

روش  نیکند. از ا  یرا به خود جلب م یا  نندهیاست و چشم هر ب  ریچشمگ اریبس یکار  نهیپت ییبایشود. ز یماجرا   زیباشد ن

 شود. یبودن آن استفاده م یاز خال  یریپر تر نشان دادن سقف و جلوگ یبرا

 لیدل نیکنند. به ا  یمانند مس، نقره و برنز فکر م یفلز است، معموالً به استفاده از فلزات یرو نهیپت جادیفرد به فکر ا یوقت

فلزات  نیا  یباال نهیدارند. متأسفانه، هز گریرا نسبت به فلزات د ریرنگ در فلزات واکنش پذ فیط نیشتریفلزات ب نیکه ا

فلز  نیو ارزانتر نیبزرگ. فوالد پرکاربردتر یهنر یکارها  یکند، نه برا  یساخت جواهرات مناسب م یاستفاده از آن ها را برا

 .دیکن  دایبه صورت آزاد پ یحت ایفوالد را به صورت قراضه و ارزان تر  دیتوان یم یحت د،یباش لیاست. اگر ما  یصنعت

 یخانه ینهیشوم د،یمتوجه نشده ا یکار  نهیاست. اگر تاکنون منظور ما را از پت  یانواع و اقسام مختلف  یدارا یکار  نهیپت

گفته   نهیبزرگ قرار دارد که به آن پت یکنده کار  کیها،  نهیاکثر شوم  یباال وارید ی. رودیرا تصور کن کانتانیاز نزد  یکی ایخود 

به کار  یکار  نهیو پت فیمعموال موت د،یکن  یم زانیخود را آو زیسقف که لوستر و چراغ آو زا  یدر قسمت نیشود. همچن یم

شما با شناختن انواع و اقسام  نیدارد. بنابرا یادیز اریبس تینه اهمخا یفضا یمناسب برا یکار  نهیرفته است. انتخاب پت

 .دیالزم را ببخش  ییبایخود ز یو به خانه ردهخود انتخاب ک یرا برا نیبهتر دیتوان یم فیو موت یکار  نهیمختلف پت

انواع فلزات و مس و برنز قابل اجرا است . با   یاجسام است و اغلب بر رو  یسطح خارج یبر رو یزیرنگ آم یبه معن نهیپت

شود. از  یشود،  محافظت م یم جادیدر معرض هوا ا یریکه معموال در اثر قرارگ  یفلزدر برابر خوردگ نه،یاستفاده از هنر پت

ا توان ب یم یشود ول یظاهر در اجسام م رییو کاهش است که باعث تغ ونیداسیاکس  ،ییایمیش یها ندیفرآ ریجمله سا

 کرد.  یریاتفاقات جلوگ  لیقب نیاز ا  یکار  نهیپت
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یکار  نهیپت 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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