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 یو نوساز یبازساز
 یبرا یرا به خود مشغول کند، مسئله خانه و محل یتواند ذهن هر کس یکه م  یمسائل نیاز مهم تر  یکی یامروز  یایدر دن

شود. همان  یمعضل شناخته م کیبزرگ تر به عنوان  یخانه، به خصوص در کشور ما و در شهرها یسکونت است. مسئله

افراد خانواده   یازهایدر ن راتییبه مرور زمان و با توجه به تغ د،یکن  یم یزندگ یکه در خانه ا  یزمان دیدان یطور که خودتان م

بعد از  دید شد. شاخواه یشما در مرور زمان دچار فرسودگ یشما کوچکتر خواهد شد و عالوه بر آن خانه یابعاد فضا ها برا

مشکالت به وجود آمده در  دیشا ای. دیداشت اجیاحت  یشتریب یشد و به اتاق ها شتریتعداد افراد خانواده تان ب یمدت

نقل مکان  یبهتر یو به خانه دیخود را عوض کن یمحل زندگ دیو حمام، باعث شود که بخواه یبهداشت سیآشپزخانه، سرو

داشته باشد. به عنوان مثال اگر به هر  یهنگفت اریبس یها نهیتواند هز یخانه م کی دید خر. اما همان طور که گفته شدیکن

رفت و آمد ها مناسب باشد  یکه برا  دیانتخاب کن  یخانه تان را در محل دیپس با د،یخود شو یفروش خودرو همجبور ب لیدل

که عمر   ییخانه ها اینوساز  یخانه ها یباال متیق لیداشته باشد. امروزه به دل یخوب یدسترس یو به حمل و نقل عموم

توان  یچطور م ست؟یباشد. اما راه حل چ یم یاز افراد نشدن  یاریبس یسخت و برا اریاجاره خانه، بس  ای دیدارند، خر یادیز

راه حل  فتد؟یبر دوش سرپست خانواده ن یادیز یها نهیانجام داد که هز  یآن را طور  راتیتعم ای دیخانه را بهبود بخش

 خانه است. یو نوساز یمشکل، بازساز نیا  یبرا نهیزم نیمعماران و متخصصان ا

و  یاز زندگ  زیما ن یازهاین که هر لحظه در حال رشد است. با رشد علم در اطراف ما،  میکن  یم یزندگ ییایانسان ها در دن  ما

موضوع  نی. امیاوریبه دست ب یا با زحمت کمترر  یشتریبهتر و ب یزهایچ میشود و دوست دار یم شتریخود ب یزندگ لیوسا

کمتر   ینهیرا با هز یبهتر طیمنزل خود شرا یو نوساز یتواند با بازساز ی. شما مکند  یصدق م زین یدر مورد خانه و محل زندگ

و دوست  دیخود خسته شده ا یداخل خانه یکه شما از فضا  دیآ  یم شیپ ی. گاهدیخانه و خانواده خود فراهم کن یبرا

که کامال مطابق   دینکرده ا دایرا پ یا  هوقت خان چیخودتان باشد. اما ه لیکه مطابق م  دیانجام ده  یآن را طور  یطراح دیدار

خانه مطابق با  یباسازیو ز راتیتعم یبرا یتواند راه حل مناسب یخانه م یو نوساز یشما باشد. بازساز یبا خواسته ها

خانه  یبازساز رند؟یگ  یانجام م  گرید کیدر کنار  یو نوساز یبازساز ایآ  ست؟یخانه چ یسازشما باشد. اما باز  یخواسته ها

 دارد؟ یمراحل هچ

گرفته تا   لیوسا ونیدکوراس رییداخل خانه است. از تغ طیدر مح رییخانه هر گونه تغ یداخل یو نوساز یاز بازساز  منظور

 دیخود خسته شده ا یداخل خانه طیکه از مح  یساختمان باشد. زمان یداخل یتواند جزو بازساز یخانه م یکل  یطراح رییتغ

 یبازساز نی. اما همدیده رییرا به کمک طراح و معمار تغ یداخل یفضا دیوانت یم د،یداشته باش یدیجد یفضا دیخواه یو م

 باشد؟ یم ییها تیو اولو یخانه شامل چه مراحل یداخل یو نوساز

 نیمشخص باشد. متخصصان ا یبازساز یها تیاولو  دیخانه، با کی یو نوساز یکه در بازساز  دیدر نظر داشته باش شهیهم

 اند.صورت مشخص کرده نیرا به ا یبازساز یها تیاولو  نهیزم
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آشپزخانه شما را   یمعمار ابتدا بازساز د،یرا شروع کن یبازساز دیخواه یکه م  یاول آشپزخانه شما قرار دارد. زمان  تیاولو  در

کردن   یبازساز نیخانه است. همچن یقسمت ها رینسبت به سا یشتریزحمت ب یقسمت دارا نیدهد. چرا که ا یمانجام 

خانه  یقسمت ها نیاز مهم تر  یکیآشپزخانه ممکن است زمان بر باشد.   یقسمت ها گریها و د نتیکاب  نک،یآالت، س  ریش

 یفضا ،یعال  یطراح کیبا  دیتوان یوجود دارد که شما م یادیِپرت ز یفضا یمیقد یآشپزخانه آن است. در اکثر آشپزخانه ها

آن   یرا برا یطرح مناسب دیبا داآشپزخانه در ابت  یو نوساز یبازساز ی. برادیکن  لیتبد یکاربرد  ییرا به فضاها هودیپرت و ب

طرح ها را  نیهد و بهترقرار د یموجود در آشپزخانه شما را مورد بررس یتمام فضاها دیکار معمار با  نیا  ی. برادیانتخاب کن

 بدهد. شنهادیبه شما پ

و حمام درست  یبهداشت یها سیو حمام قرار دارد. سرو یبهداشت یها سیخانه، سرو یو نوساز یدوم در بازساز تیاولو

 است.  اجیاحت  یشتریآن ها به زمان و زحمت ب  یبازساز یهستند که برا یخاص زاتیتجه یآشپزخانه، دارا  یمانند فضا

داشته  یمتنوع اریبس یتواند طرح ها یخانه م ییرایاست. هال و پذ  ییرایهال و پذ ،یو نوساز یبازساز یسوم برا تیاولو

و طرح  دیخود فکر کن یقابل استفاده در خانه یدر مورد طرح ها ،یطراح و معمار کیقبل از استخدام  دیتوان یباشد. شما م

بهتر است قبل از آمدن معمار به خانه تان، خواسته  ی. به طور کلدیکن  دایپ تلفمخ یها تیاز سا  دیتوان یرا م یادیز یها

 .دیبگذار انیو سپس آن ها را با معمار در م دیسیبنو دیجد یها و انتظارات خود را از خانه

ا خانه دارد. چر  یمکان ها رینسبت به سا یخواب است که زحمت کمتر یاتاق ها  یو نوساز یاخر مربوط به بازساز  تیاولو

 یطرح ها دیتوان یشما م زیخواب ن یاست. در مورد اتاق ها  یکردن آن کار ساده تر  یبوده و بازساز یکوچک تر  یکه فضا

 را به شما نشان دهند. یشنهادیپ یطرح ها شانیتا ا دیده حیمعمار توض یمد نظر خود را برا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یو نوساز 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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