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 خانه یبازساز
خانه،  یاست که به منظور نوساز  ییها تیباشد و  مجموعه فعال یم یمعمار یاز شاخه ها  یکیخانه  یو نوساز یبازساز

طول عمر خانه و  شیدر درجه اول، افزا یشود که هدف از بازساز یمصالح انجام م یو نوساز یداخل ونیدکوراس رییتغ

 تیاز مجموعه فعال  یکیمنزل و محل کار  یباشد. بازساز یم اکنانس یزندگ تیفیساختمان و در درجه دوم باال بردن سطح ک

دکوطرح  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یها

 باشد. یم زیتا اتمام مراحل اجرا در خدمت شما سروران عز یمجرب و متعهد از زمان طراح یاست که با کادر

 نیبه ا دیفضاها با یشناخت بایباشد که طراح و معمار عالوه بر ز یکردن فضاها م  یخانه کاربرد یقابل توجه در بازساز نکته

که هر   ندیآ  یدر کنار هم م ی متفاوت هستند و زماندو مفهوم کامال یو نوساز یمقوله توجه داشته باشند. در واقع بازساز

 یساختمان است. به طور کیمرمت  ،یانجام شده باشد. منظور از بازساز  ،یادار  ای یتجار ،یواحد مسکون کیآن ها در   یدو

ساختمان انجام  کینو کردن  یبرا داستیهمان طور که از نامش پ ی. اما نوسازابدیآن، بهبود   دهید بیآس  یکه قسمت ها

 .ردیبه خود بگ یتازه ا یساختمان چهره ایکه خانه   یشود به طور یم

 کینسبت به از نو ساختن  یکمتر  اریبس ینهیاست که هز  یخاص در ساختمان ساز یروند و مرحله کیدر واقع  یبازساز

خارج  ایکردن داخل   یبا بازساز یاندتو  یساختمان دارد. شما م یو معنو یدر ارزش ماد یفراوان تیساختمان داسته و اهم

. چرا که در دیکرده باش  نهیهز دیجد یساخت خانه یآن که به اندازه  ونبد دفیده رییساختمان خود آن را به طور کامل تغ

 کیدر  ی. بازسازدیآن ها ندار  یکردن دوباره برا  نهیبه هز ازیو ن دیآن را دار  یهیو پا یملک و مصالح اصل نیواقع شما زم

 یخارج یو بازساز یداخل یآن ها عبارت هستند از: بازساز  نیتر یشود که دو مورد از اصل یم یساختمان شامل حاالت مختلف

 خانه.

 یها سیسرو ،یبازساز یدوم برا تیآن است. اولو  یآشپزخانه  ساختمان، کیداخل  یشروع بازساز یاول برا  تیاولو

به چه صورت باشد و چه  قایدق دتانیحمام جد دیخواه یکه م  دیکن  نییتع دیباو حمام خانه است. در ابتدا شما  یبهداشت

! اول لیشود. اما چرا؟ به دو دل یقسمت خانه تلق نیمهم تر واندت یو حمام، م یبهداشت سیداشته باشد؟ سرو یامکانات

حس خوب و  جادیتواند باعث ا یبه خود داشته باشد م بایو ز دیجد یکه ظاهر  یبهداشت سیکه داشتن حمام و سرو  نیا

 ند،یآ  یشما م ه  به خان د،یخر دیبازد یکه برا  یخانه است. زمان یدوم باال رفتن ارزش ماد لیمثبت در صاحب خانه شود. دل

در  یادیز اریبس ریتوانند تاث یم تمیدو آ نیا  نیاست. بنابرا  یبهداشت سیحمام و سرو نندیخواهند بب یکه م  یزیچ نیاول

 ما داشته باشند.ش یخانه

است که   ییقسمت، فضا نیکه ا  ییخانه است. از آن جا ییرایو پذ منینش یداخل خانه، فضا یسوم در بازساز تیاولو

 یدارد. شما برا زین یادیز تیاست، اهم  دیدر د گرید یاز قسمت ها  شتریافراد به آن رفت و آمد دارند و ب  ریمهمانان و سا
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منتقل  گرید یمکان ایهال خود را به اتاق  لیبه خانه را لغو کرده و وسا نورود مهما  یبرا مدت ستیبا یقسمت م نیا  یبازساز

افراد   یبرا یادیز تیخانه اهم کی یباشد. اتاق ها یاتاق ها م  ،یبازساز یآخر برا  تی. اولونندینب بیشما آس لیتا وسا دیکن

هرگز از آن جا خارج  میو اگر بتوان میکن  یوقت خود را در آن ها صرف م شتریهستند که ما ب ییداخل خانه دارند. چرا که فضا

 یخواب ما را بهبود م ندیخواب، تمرکز و فرا یاتاق ها  یخوب برا یطراح کی یبرا یزیو طرح ر جادیا  نی! بنابرامیشو ینم

 یها تیشوند. اولو یم یددسته بن یها بر چه اساس تیاولو  نیکه ا  دیایب شیسوال پ تانیبرا دیشا زیبخشد. در آخر ن

 شود. یم یبند تیاولو  در آن انجام شود، دیکه با  یکار  زانیفضا و م تیاهم  زانیبر اساس م ،یگفته شده در بازساز

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: خانه یبازسازتصاویر مرتبط با 
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 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 

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
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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!

 

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