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 الیو یبازساز
آن را   دیشده و ما با یدچار فرسودگ الیرود، و یباال م الیسن و یوقت که با مرور زمان،  دیموضوع فکر کرده ا نیبه ا” احتماال

که   مییبگو دیبا میموضوع نگاه کن نیتر به ا قیدق میدرست است اما اگر بخواه یموضوع تا حدود نی. امیکن  یبازساز

 دیجد یها ازیبه ن الیو ییاز مواقع عدم پاسخگو  یاریشود و در بس یانجام نم  مانساخت یتنها در صورت فرسودگ یبازساز

 شیتوان گفت افزا ی.به عنوان مثال ممیفتیخود ب یالیو یتواند باعث شود که ما به فکر بازساز یمختلف م لیما بنا بر دال

 یباشد که ما به فکر بازساز یاز جمله موارد  ندتوا یافراد از فضا ها م  یکاربر  رییتعداد افراد خانواده در طول سال ها و تغ

 .میفتیب الیو

که   رایز دیکن  یخود را بازساز یالیو دیتوان یم یتوان گفت که شما با هر بودجه ا یم الیو یبازساز یها نهیارتباط با هز  در

 یالیو دیکه اگر م خواه  دینکته توجه داشته باش نیپس به ا ردیرا در بر بگ راتییاز تغ  یتواند گستره ا یم الیو یبازساز

به عنوان مثال  دیکار خود قرار ده  تیرا در اولو تراییتغ نیو ا دیرا انجام ده یاساس  راتییدر ابتدا تغ دیکن  یخود را بازساز

ساده  ینقاش کیتواند به  یم الیو ی. بازسازردیکار قرار گ  تیدر اولو دیآب و فاضالب با  ،یبرق ساتیهمچون تاس یراتییتغ

 یو حت دیرا گسترش ده راتییتغ نیروف گاردن ا ایو  ستخربا اضافه کردن ا دیتوان یم نکایا  ایشود و  یمنته یزیو رنگ آم

 نهیتواند هز یم راتییتغ نیکه همه ا  دیباش الیطبقات و گسترش و شیبه فکر افزا الیافراد ساکن در و  یازهایرفع ن یبرا

 یداخل ونیو دکوراس یما در شرکت معمار نیجهت است که مهندس نیقرار دهد. پس به هم راتییشما را دستخوش تغ یها

شروع به  ،یاتیدکوطرح قبل از انجام هر گونه عمل یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار

تا حد  دیبتوان ”ایو ثان دیاز اتمام کار خود را داشته باش  یریتصو” دهند که اوال یامکان را به شما م  نیا  رایکنند ز  یم یطراح

خود را با توجه به  یالیو یبازساز دیو بتوان دیمطلع شو دیرداخت کنپ الیو یبازساز یبرا دیکه با  ییها نهیاز هز  یادیز اریبس

دکوطرح همراه  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یپس با شرکت معمار دیبودجه خود انجام ده

فضا و  یکند همه و همه به علت آزاد  یباز م راودست شما  دیآ  یبه وجود م الیو یکه در بازساز  یراتییتغ نی. ادیباش

 . دیرا اعمال نما راتییتغ نیا  دیتوان یم یو به راحت دیدار یآپارتمان  یاست که شما نسبت به خانه ها  یشتریمساحت ب

شما قادر به استفاده از  الیو یبازساز اتیعمل  یآن است چون که در زمان اجرا  یزمان اجرا الیو یمساله در بازساز نیمهمتر

شده  یشیشود و روند کار فرسا یشما م تیباعث آزار و اذ انجامدیبه طول ب الیو یبازساز اتیبود که اگر عمل دینخواهآن 

 نه،یعالوه بر برآورد هز  یجهت بهتر است بعد از اتمام طراح نیبه هم اورد،یوجود ب هدر ذهنتان ب یو باعث شده تا خاطره بد

شرکت  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یمشخص شود که ما در شرکت معمار زیپروژه ن یزمان اجرا

پروژه  یما مقدار زمان اجرا نیو مهندس میکن  یرا در فرم قرارداد خود ذکر م نهیگز  نیدکوطرح ا یداخل ونیو دکوراس یمعمار

با توجه به  توانیم میمشخص کن یرا به طور حدود الیو یبازساز یزمان اجرا زانیم میکنند. اما اگر بخواه  یرا مشخص م
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 ونیو دکوراس یپس با شرکت معمار میکن  میاند به سه دسته تقس  دهیکه طراح و معمار در طرح خود د  یراتییتغ زانیم

 .دیدکوطرح همرا باش یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل

 ضیتعو ها، نتیکمد و کاب  ضیتعو ،یو خارج یداخل یزیهمچون رنگ آم یموارد توانیم الیو یحالت بازساز نیساده تر در

و اجرا با توجه  یهفته  طراح ۶سه تا  نیب ”بایتقر ینوع بازساز نیرا قرار داد که ا لیقب نیاز ا  یراتییمصالح کف و سقف و تغ

در  راتیباشد ضمن تغ یم یحاالت بازساز نیاز مرسوم تر  یکیدر حالت دوم که  ی. بازسازدانجام  یبه طول م الیبه ابعاد و

 یواحد انجام م یکیو الکتر یکیمکان ساتیلوله ها و تاس ضیمانند تعو یو فن یاساس  راتییتغ مصالح و رنگ ساختمان،

 .ردیگ

آن   یبند قیکه عا  الیاز و  ییشده و قسمت ها ضیتعو دیجد یفرسوده با لوله ها یلوله ها یبازساز نیعنوان مثال در ا  به

” مجددا ییبرق و روشنا ستمیامکان وجود خواهد داشت تا س  نیا  یبازساز نی. در اشودیم میترم زیدچار مشکل شده باشد ن

کشد. اما   یماه به طول م ۳تا  ۲ نیآن  حدودا ب  یو اجرا یمعمار یبا طراح الیو ینوع از بازساز نیو اجرا شود که  ا یطراح

 یاضافه شدن کاربر  ال،یو یدر فضا ها یراتییشامل  تغ ینوع بازساز نیکه ا  میکامل انجام ده  یبازساز کیکه   میاگر بخواه

مدت زمان  دیبا باشدیم ساتیدر تاس رییو تغ اتدر تعداد طبق رییتغ کم شدن اتاق ها،  ایاضافه   مانند استخر، دیجد یها

حد و اندازه دانست و  کیدر  الیو  یتوان با نوساز یرا م یزسازنوع از با نیکه ا   میریآن در نظر بگ  یبازساز یبرا یشتریب

 ماه در نظر گرفت. ۹تا  ۳ نیدر حدودا ب یزیآن چ  یزمان اجرا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: الیو 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  1۳8۹کار 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
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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!

 

 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
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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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