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 خانه راتیتعم
قرار داشته  یمطلوب تیدر وضع زیتا همه چ دیکن  یخود م خانه  راتیو تعم یچقدر وقت صرف نگهدار نکهیصرف نظر از ا

مشکالت را قبل از بروز آن  جادیا  یجلو دیتوان یکند. اما شما م  رتانیمنتظره ممکن است غافلگ ریغ  یها یباشد، باز هم خراب

 .دیانجام ده  یاحتمال  یاز دردسرها  یریو جلوگ نهیدر هز یادیز ییجو و صرفه دیریها بگ

خانه وجود دارد؟  یبرا ریچند نوع تعم م؟یکن  ریخود را تعم یخانه دیبا یدارد؟ چه زمان تیخانه، از چه نظر اهم راتیتعم اما

 راتیبه تعم یشما زمان یخانه است. خانه راتیخانه انجام داد، تعم کیتوان در  یکه م  ییها اتیعمل  نیاز مهم تر  یکی

است   نیا  دیبه آن توجه داشته باش دیکه با  یسابق را نداشته باشد. نکته ا یبازدهاز آن   یکند که قسمت  یم دایپ اجیاحت

 ستمیس ای ونیدکوراس دیشود که شما بخواه یانجام م  یخانه زمان یآن متفاوت است. بازساز  راتیخانه با تعم یکه بازساز

 یتواند در بخش ها یخانه م راتیتعم دهد. یرا پوشش م یقسمت کوچک تر راتی. اما تعمدیده رییخانه را تغ یها

 ،ییظرفشو نکیس رآالت،یتواند شامل ش یدر قسمت آشپزخانه م راتی. به عنوان مثال تعمردیاز خانه صورت بگ  یمختلف

مختلف  یاز مشکالت در قسمت ها  یآشپزخانه باشد. برخ  لیاز وسا  کیچکه کردن هر  ایو  ییو ظرفشو ییلباسشو نیماش

 یاصل  یفلکه ریش دیمرحله با نیکنند، در اول  یخانه چکه م یکه شوفاژها  ی. به عنوان مثال، زمانهستندمتداول  اریخانه بس

 یمختلف لیتواند دال یشما چکه کند، م ییلباسشو نیکه ماش  یدر صورت ایشود.  یریاب جلوگ  شتریتا از هدر رفتن ب دیرا ببند

 داشته باشد.

ساختمان، استفاده  یشدن و فرسودگ ریدارد. با پ یآن بستگ  ینگهدار تیفیساختمان به ک کیعملکرد   میاست که بدان  خوب

تواند به  یمرطوب م ایمثل مناطق سرد  یمختلف یها طیو قرار گرفتن ساختمان در معرض مح یآن بسته به نوع کاربر  ادیز

ساختمان  راتیمسائل و انواع تعم نیله با امقاب یبرا یمختلف ی. روش هادبگذار  ریبر سالمت ساختمان تأث یطور قابل توجه

که دلسوزانه و ماهرانه   دیساختمان خود انتخاب کن یبرا یاست که شرکت  نیا  دیانجام ده  دیکه با  یوجود دارد. تنها کار

 یو نگهدار ریخدمات تعم تیفیک  نیربا باالت نیزمان و همچن نینحو و در کمتر نیکرده، به بهتر  یمسائل مربوط به آن را بررس

 یو بازساز ونیحوزه و هم در حوزه دکوراس نیکه هم در ا  ییشرکت ها نیاز بهتر  یکیساختمان را انجام دهد.  راتیتعم

دکوطرح است که  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یکند شرکت معمار  یم تیساختمان فعال

 میآن ت  یکه تحت راهنما  میو توسعه دار قیتحق میکند. ما ت  یاستخدام م  ینگهدار یکار ها  نجاما  یرا برا یمتخصصان ماهر

روز اول به نظر  ییبایشود به همان ز ینگهدار یکه به خوب  یساختمان میشود. ما معتقد یساختمان انجام م ریتعم یکارها

و  نیبا استفاده از مهندس  رانیامالک را در سراسر ا  یساختمان و خدمات نگهدار راتیاز تعم  یگسترده ا  فیط ما رسد. یم

 یکه کار ساختمان شما به درست  دیحاصل کن نانیاطم  دیتوان یم نیبنابرا م،یده یارائه م  یبا تجربه و حرفه ا نیمتخصص

نحو از ساختمان  نیموارد به بهتر یمسائل ساختمان و انجام تمام ممداوم و گزارش تما یها یانجام شده است. ما با بررس

 کرد.  میمحافظت خواه ین به خوبشما و ساکنان آ 
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: خانه راتیتعمتصاویر 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 

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
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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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