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 راتیتعم
مناسب ساختمان ها،  طیحفظ شرا یاست که برا  ییها و کارها تیساختمان عمدتا شامل فعال یو نگهدار راتیخدمات تعم

 نییو تع یکه عامل اصل  دیشود. جالب است بدان یانجام م  یمعمول ساختمان یبا کاربر ییخدمات مربوط به آن و کارها

شوند  یم یو طراح هیآن ته  یکه ساختمان ها برا  یساختمان در واقع کاربرد ینگهدار یبرا ازیه در استاندارد مورد نکنند

از   یگسترده ا  فیاز ساختمان مورد نظر ما شامل ط  یو نگهدار راتیخدمات مربوط به تعم یعنیخدمات  نیاست. حال ا

ساختمان  تلفمخ یساختمان هستند که در اجزا کی میعظ  یها یساده گرفته تا بازساز ریتعم کیکوچک و بزرگ از   راتیتعم

از   شیب یکه از نگهدار  دیاست که آگاه باش  نیعنوان شود و آن هم ا  دیمهم با ارینکته بس کیجا  نیشوند. در ا یانجام م

کند و   نیمردم تضم ایساکن  یرا برا یمنیا  دیساختمان با یو نگهدار ریحال، تعم نیشود. در ع یخوددار دیحد ساختمان با

 زیساکنان آن ن نیساختمان و همچن یبه شدت استفاده و نوع کاربر ازین نیداشته باشد. ا بقتمطا یبا الزامات قانون دیبا

 دارد. یبستگ

 ریتعم ازمندیساکنان آن ساختمان ن یبرا یامن و خدمت رسان  یطیباالتر ساختمان، حفظ مح یبازده یساختمان برا ساتیتأس

مداوم دارند،  یبه توجه و بازرس ازیکه ن  یمناطق نییتع یساختمان برا راتیمداوم هستند. کارگران تعم یو نگهدار نیروت

منظم ساختمان ممکن  یو نگهدار ریدهند. تعم یبه آن را انجام م ربوطهم فیدهند و سپس وظا یمنظم انجام م یبازرس

که   یباشد. کارگران دهید بیموارد آس ریسا ضیتعو ایو  یمیقد یلوالها یوغنکارفرسوده، ر رهیدستگ ضیاست شامل تعو

 یمانند بازرس یساده ا یهادهند. آن ها ممکن است از کار  یانجام م  یمتنوع یرا برعهده دارند کارها یو نگهدار ریتعم فهیوظ

 یتیامن  ستمیقفل ها و س ایمطبوع و  هیتهو ستمیس یلترهایف ضیآن ها شروع کنند و به تعو  ضیسوخته و تعو یالمپ ها

 نداشته باشند. یا  یو تخصص یبه کار جد یازیوقت ن چیه ایساختمان برسند 

توسط افراد  دیشود و نبا یم منیمجوز ا یافراد دارا  قیآن از طر  یمربوط به برق ساختمان با نصب و نگهدار ساتیتاس نصب

انجام شوند. فاصله   ریدوره ها بدون تاخ نیشود و ا یبررس یوره امتخصص انجام شود. الزم است که نصب به صورت د ریغ

 عبارت اند از:  یکیالکتر  ساتیتاس یبررس یشده برا هیتوص یزمان

 بار کی یسال –و ساختمان یکیالکتر  ساتیتاس ینیزم شیآزما 

 دو بار یسال –ساختمان یبند قیعا 

 بار کی سال پنج هر – یکیالکتر  ساتیتاس تیقطب 

شامل لوله  راتیاست. در بخش تعم  یساختار و خدمات مربوط به ساختمان فوق العاده ضرور یابیو باز یاز خراب  یریجلوگ

ساختمان، کار با  ییبایو مسائل مربوط به ز یزیرنگ آم ،یبرق یمربوطه، کارها راتیساختمان، تعم یو نگهدار ریتعم ،یکش

RCC، همه  نیا  انی. اما چرا در مرهیو غ یو مسائل مربوط به آسانسور، گچ، آجر کار تراس یاز نشت  یریضد آب بودن و جلوگ
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ساختمان  راتیبه تعم ازیو ن میترم یاصل  لیبلکه در همه جا از دال رانیها نه تنها در ا ینشت م؟ینام برد یمورد مهم از نشت

صورت  یاز نشت  یناش یدگید بیو آس دفوال یعالئم خوردگ  ییبالفاصله پس از شناسا دیساختمان ها با راتیهستند. تعم

 .ردیگ

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 نیمقابله با ا 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 نیرده، به بهترک  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

 .رسد یم

 نیو متخصص نیبا استفاده از مهندس  رانیامالک را در سراسر ا  یساختمان و خدمات نگهدار راتیاز تعم  یگسترده ا  فیط ما

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

نحو از ساختمان شما و  نیموارد به بهتر یمسائل ساختمان و انجام تمام ممداوم و گزارش تما یها یاست. ما با بررس

 کرد.  میمحافظت خواه یساکنان آن به خوب
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: 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 
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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

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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