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 یتجار یبازساز
 یشود. مرمت و نوساز یآن افزوده م  تیباشد که هر روزه بر اهم یم یگسترده ا  فیل طشام یتوان گفت بازساز یدر کل م

 یساختمان ها  همگ نیا  یباشد. اما تمام یحیو تفر یتجار ،یادار  یاز ساختمان ها  یمختلف یتواند شامل بخش ها یبنا م

که   یمرکز تجار ایخانه و  میکه قصد داشته باش  نیکرد. ا  یو نوساز یبازسازآن ها را   دیو با ابندی یم شیدر طول زمان فرسا

باشد. قبل  یآن م  یجهت راه حل آن مرمت و بازساز نیپس به هم ستین یفکر هوشمندانه ا میفرسوده شده مجدد بساز

 نیکه از ا  یانتظارات  دیبا دیواگذار کن یمعمار یو آن را به شرکت ها دیکن  یخود را بازساز یتجار یفضا دیبخواه نکهیاز ا

انجام   یشرکت ها با انتظارات خود نمونه کارها نیو پس از جستجو و مطابقت دادن خدمات ا دیسیرا بنو دیشرکت ها دار

 برود. شیمطابق انتظاراتتان پ زیتا همه چ دیشرکت ها را مطالبه کن نیشده ا

موارد توجه داشت و قبل از شروع  نیا  یبه تمام دیباشد که با یم یمختلف یقسمت ها یدارا یتجار یبازساز خدمات

را گرفت  یقطع میموجود تصم یها ازیو ن یآن را مشخص کرد تا بتوان نسبت به کاربر  یکاربر  دیبا یو بازساز یطراح اتیعمل

 .کردآن را شروع    یو اجرا یطراح اتیباز عمل دیو با د

قبل از انجام  لیدل نیبه هم ردین مجتمع صورت بپذطبق مقررات و ضوابط آ  دیبا یبازساز ،یبه ذکر است در مراکز تجار الزم

به کارفرما ارائه  یشنهادیپ یطرح ها دی. در مرحله بعد بادیکن  دایپ یمقررات و ضوابط دسترس نیبه ا دیبا اتیهر گونه عمل

مدت زمان اجرا  دیمرحله از کار با نیو در ا میشو یوارد فاز اجرا م یشنهادیپ یطرح ها از  یکی دییبعد از تا تیشوند و در نها

 برود. شیپروژه مشخص شود تا مراحل اجرا مطابق برنامه پ یبیتقر نهیو هز

مهم است و در  اریباشند زمان بس یکه اجاره م  یمراکز ژهیبه و یتجار یکه در بازساز  دینکته را در نظر داشته باش نیا  دیبا

شکل  نیزمان به بهتر نیدر کمتر یبازساز اتیشود که عمل تیریمد یبه گونها دیجهت با نیکار قرار دارد و به هم  تیاولو

 پروژه به ضر کارفرما است لیودر تح ریتاخ رایممکن به اتمام برسد ز

که به   یهنگام ب،یتخر اتیبعد از عمل یو تجار یمسکون یبازساز اتیکه درعمل  دیموضوع توجه کن نیبه ا دیطور کل با به

تا در  دیها توجه الزم را داشته باش لیتیو به همه د دیبرو شیطبق نقشه و ضوابط پ دیکن  یسع دیدیرس ییاجرا  اتیعمل

 .دیهنگام نصب المان ها به مشکل برخورد نکن

 مهیآن را با عنوان ب  یبه آن توجه کنند و برخ دیبا یساختمان یاست که شرکت ها  یاز واجبات  یکی یساختمان تیمسئول مهیب

 اتیکه در عمل  یهر فرد یبرا یاز کار به خصوص به لحاظ جان  یناش یهاجهت جبران خسارت مهیب نی. اشناسندیساختمان م

 ییاجرا  اتیقبل از شروع هر گونه عمل دیامر واجب است که با  کیباشد  و  یمشغول به کار م یعمران  اتیو عمل یساختمان

 با توجه به وسعت و زمان کار نسبت به آن اقدام شود.
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 نیرود که ا یبه شمار م یبدن تیمسئول مهیاز انواع ب  یکیساختمان  مهیب ای یساختمان تیمسئول مهیب دیاست بدان  بهتر

 یاجرا اتفاق  اتیعمل  نیاگر در ح  رایاست. ز  تیحائز اهم اریبس رانیا  یاسالم  یموجود در جمهور نیقوان لیبه دل مهینوع ب

شود و به خصوص  یبه کار فرما متحمل م ینیسنگ اریبه قانون کشور ما مجازات بس هبا توج وفتدیب مانکارانیکارگران و پ  یبرا

اتفاق افتاده است،   ییاجرا  اتیعمل  نیخسارات و حوادث در ح نیامر مطلع شود که ا  نیاز ا  یاجتماع  نیاگر سازمان تام

 خواهد کرد. میقدت دهید بیکند و به فرد آس  یم افتیخسارت را تمام و کمال از کار فرما در نیا  نهیهز

خسارت ممکن  نیاز خسارت است حال ا  یریبه جهت جلوگ ینگر ندهیآ  نیباشد و ا یم ینگر ندهیآ  ،یطراح لیاز دال  یکی

پروژه را بدون خسارت  میتوان یم میبرو شیوجود دارد که اگر با برنامه پ یهر کدام راهکار یباشد که برا یجان ایو  یاست مال

پروژه خود را مطابق با  دیو بتوان دیپروژه مطلع شو یها نهیدهد که از هز یبه شما م اامکان ر   نیا  ی. طراحمیبه اتمام برسان

از خسارت   یریجلوگ یاز راهکارها  یکیخود  نیکه ا  دیکاهش ده  یادیز اریو آزمون و خطا ها را تا حد بس دیببر شیبرنامه پ

 است.

 نیبا بهتر طیپروژه را مطابق با ضوابط و شرا دیکنند با  یم تیدر قبال پروژه شما احساس مسئول یساختمان یها شرکت

افتد و شرکت   یاتفاق م  نیدر هر صورت ا یباشد ول لیاعتماد دخ  نیتواند در ا یم یمختلف لیبه اتمام برسانند. دال تیفیک

از   دیها را عرضه کنند. در درجه اول با نهیگز  نیشما بهتر یلحاظ اجرا برا هو چه ب نهیموظفند چه به لحاظ هز یمعمار یها

شرکت ها  نیوابسته به ا یکه شرکت ها  رایشما فراهم کنند ز یبازار برا متیتر از ق نییپا یمتیمواد و مصالح با ق نیبهتر

کار فرما لحاظ کنند   یرا برا فیتخف نیو آن ها موظف هستند که ا رندیگ  یدر نظر م یمعمار یشرکت ها یبرا فیتخف یدرصد

عرف به آن ها بدهند تا پروژه با حداقل   متیتر از ق نییپا یمتیق دیکنند با  یم یمجموعه همکار نیکه با ا  یمانکارانیو پ

 برود. شیمطلوب پ تیفیو ک نهیهز

ما را در بر خواهد کار فر   تیرود و رضا یم شیآل پ  دهیا  یطیتواند با شرا یپروژه م کیمتقابل اگر دوطرفه باشد  یهمکار نیا

پروژه  کیکرد در   یاریبه آن توجه بس دیباشد که با یم حیصح یاجرا  نهیگز  نیمهمتر میموارد که بگذر نیداشت. از همه ا

 یتواند بازده یاجرا نشود نم  حیمرغوب استفاده شود، اما اگر به طور صح یها الیهر چه قدر از المان و متر یساختمان

 الیآن متر  دیباعث کاهش عمر مف گریکار و از طرف د  تیفیآمدن ک  نییطرف سبب پا کیامر از   نیداشته باشد و هم یخوب

 یداخل ونیو دکوراس یمعمارشرکت  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشود. ما در شرکت معمار یم

کار فرما را   تیتا رضا میکنیو تمام تالش خود را م میبر یم شیخود را پ یموارد پروژه ها نیدکوطرح با مد نظر قرار دادن ا

 .میدر تمام مراحل کار داشته باش
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یتجار یبازسازتصاویر 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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