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 یساختمان مسکون راتیتعم
ها و جوامع، مورد بحث و گفتگو  یدورهم شتریاست که در ب  یمسائل نیاز مهم تر  یکیخانه و محل سکونت امروزه  یمسئله

 یتواند مسئله یم د،یخوب و سالم نگه دار یطوالن یسال ها یمحل سکونت خود را در ط دیکه شما بتوان  نی. اردیگ  یقرار م

 ریآمد آن را تعم  شیآن پ  یبرا یو اگر مشکل میحالت حفظ کن نیرا در بهتر ودخ یخانه میما دوست دار یباشد. همه یمهم

که چطور    دیبپرساز خود   دی. اما شامیکن  تیآن ها را رعا  دیالزم است که با  ییزهایخانه چ کیکردن   ریتعم ی. برامیکن

کمک   نهیزم نیاز متخصص در ا  دیاب ایانجام داد   ییرا به تنها راتیتعم نیتوان ا یم ایآ  م؟یخانه را شروع کن راتیتعم

 دیکه بتوان  نیا  یبرا یداشته باشد، به طور کل یاریبس تیتواند اهم یساختمان در بخش نما م یخارج راتیتعمخواست؟ 

از کنار   دیخانه است. تصور کن ینما یباسازیکار ز  نیاول  د،یخود جذب کن یخانه را به سمت خانه داریخر کی ای نندهیب کی

نامناسب استفاده شده  ینامرتب و نامطلوب است و از رنگ ها اریبس هک  دینیب یآن را م  یو نما دیکن  یساختمان عبور م کی

. دیریپذ یآن را نم  ادیز اریخانه است، به احتمال بس نیکردن ا  یزندگ یشما برا یها نهیاز گز  یکی ندیاست. اگر به شما بگو

 یینما نیکه چن  نیا  یبرا دیشو یآن با دقت و توجه ساخته شده است، متوجه م  یکه نما  دیرد شو یاما اگر از کنار خانه ا

 کرده اند.  میآن تنظ  یمناسب برا ییطرح نها کینفر به آن فکر کرده اند و  نیشود چند جادیساختمان ا یبرا

که   ییداشته باشد. انتخاب کردن نما یادیز اریبس تیتواند اهم یخانه م ینما راتیاست که انتخاب و تعم  لیدل نیهم به

 یخانه ینما دیشما سخت خواهد بود که هر سال مجبور باش یدارد. برا تیاهم  زینداشته باشد ن ازین یادیز راتیبه تعم

 یو هم از نظر ظاهر تیفیکه هم از لحاظ ک  دیرا انتخاب کن یینما شهیهم یبار برا کی دیبا لیدل نیبه هم دیکن  ریخود را تعم

 دیبخواه یی. به عنوان مثال اگر شما نمادینیآن ها را برگز  دیتوان یوجود دارد که شما م یادیز یخوب باشد. نماها اریبس

 شنهادیرا پ تیکامپوز  یداشته باشد، ما به شما نما هم یخوب تیفینشود و ک فیکث  ییبایکه به سبک مدرن باشد و در کنار ز

قرار گرفته اند. اما  یادیسبک بودن آن، مورد توجه افراد ز لیهستند و به دل یومینیآلوم  یکه در واقع ورقه ها  میکن  یم

 یشرکت معمار یداخل یو طراح یما در گروه معمار نیبا متخصص دیتوان یوجود دارند که شما م زین یادیز اریبس یانتخاب ها

 نی. در ادیدکوطرح تماس گرفته و سواالت خود را از آن ها بپرس یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیدکوراس و

است چرا که   رییو تغ ریقابل تعم یخانه در هر زمان یکرد؟ بله، نما  ریخانه تعم یتوان نما یم ایآ  دیاز خود بپرس  دیمرحله شا

 اط،یح خانه، نگیقسمت شامل پارک نیمربوط به ا راتیتعم باشد. یم ریتعم بلقا شهیدر ظاهر ساختمان است و هم یجزئ

 یفضا دیخواه یداشته باشد و شما م یادیپرت ز یشما فضا نگیپارک دیشود. شا یموارد مشابه م ریو سا ،یباغچه ها، انبار

کرده باشد و   یخانه نشت اطیموجود در ح یاز لوله ها  یکیهم  دی. شادیکن  لیمناسب تبد یبا کاربر ییپرت آن را به فضاها

 هستند. یساختمان مسکون راتیاز تعم  یمجوعه ا ریموضوعات ز نیا  ی. همهدیمشکل را برطرف کن نیا  دیخواه یشما م

تفاوت ها  میخواه یم نیح نی. در امیپرداز یهستند که به آن ها م یگسترده ا  اریشامل موارد بس راتیدسته از تعم نیا

بهبود  یکه برا  یاتیخانه عبارت است از عمل ی. بازسازمیکن  انیشما ب یخانه را هم برا یو بازساز راتیتعم نیب یو شباهت ها
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 رییخود را تغ یخانه یشیو سرما یشیگرما  ستمیس دیخواه یکه م  یمثال زمان وانشود. به عن یخانه انجام م یکنون  تیوضع

ها و  ستمیدر س یرییتغ دیخواه یکه م  یتوان گفت زمان یم گری. از طرف ددیکن  یاستفاده م  یبازساز اتیاز عمل  د،یده

معموال  زیخانه ن ی. بازسازدیکن  یخانه استفاده م یاز بازساز  د،یخود چه در بخش نما و چه در داخل خانه، بده یظاهر خانه

دادن،  رییخود را ضمن تغ یها و ظاهر خانه ستمیس دیخواه یصورت که شما م نیخانه کاربرد دارد. به ا یدر کنار نوساز

در خانه را که دچار مشکل شده است،  یزیچ دیکه بخواه  ی. اما زماندیکن  یاستفاده م  اتیدو عمل نیاز ا  د،یکن  یباسازیز

 شود. یاستفاده م  یمسکون یخانه راتیاز عبارت تعم  د،یندرست ک

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یساختمان مسکون راتیتعمتصاویر مرتبط با 

   

   

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و باتجربه

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان حبیبی هم اکنون رائه میتعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ا

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد می ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرمااز 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 پروژهدر دکوطرح شما می .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.مشاورهکار ببینید و هر سوالی که داشتید در 
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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

کنند که با مراجعه به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و می

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .شما ارائه داده خواهد شد غیره به

به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .اطالع پیدا کنید  هاداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری نیز برخوردار 

صولی و درست انجام همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت ا .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است که ما آن را برای 

هران به عنوان یک شرکت معماری شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در ت . 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 سعی کرده ایم بهترین عملکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سال

ری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر کار گی

 . را به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خیالی راحت به ما بسپارید

ها تجربه جربه و کاردان، و همچنین سالگروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با ت

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

مراحل شما کارفرمایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز 

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط، 

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره م نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آنگروه دکوطرح با دانستن تما

سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متفاوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه 

 .رضایت را داشته باشیدآن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت   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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