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 اتاق  یداخل یطراح
گرم و   یفضا کی جادیشدن و ا باتریخانه است که با هدف ز یداخل یاجزا  یسازمنزل، هماهنگ یداخل ونیدکوراس یطراح

درست  یبا استفاده از طراح یامروز  یآپارتمان  یکوچک و نقل  یباشد. خصوصا در خانه ها یخانه م یدر فضا زیدل انگ

آن   یگر  جلوه ل،یاجزا، رنگ ها و وسا  نیب یهماهنگ جادیکرد و با ا  یساز نهیفضا را به نیا  توانیزل ممن یداخل ونیدکوراس

 یطراح یشده و حت جادیساختمان ا یفضا است که با استفاده از مرزها کی یدر واقع طراح یداخل یکرد. معمار  شتریها را ب

 است.  یداخل یعمارنظر در طرح بر عهده م دیتجد ایطرح  کیدادن  رییتغ ای یاستفاده در طراح  ینقشه برا نیاول

 یو طراح افتیمنابع و باز ینگهدار یکه برا  دانندیم داریپا یاز معمار  یآن را جزئ  را  یاخ  یداخل یمعمار تیتوجه به اهم با

ساختمان با در  یداخل یاست که با استفاده از آن قسمت ها  یندیفرآ یداخل ی. معمارردیگیمورد استفاده قرار م یکاربرد

 دیساختمان با توجه به ق یداخل یتوان گفت که طراح یشوند و م یم یاز فضا طراح  دهو استفا یانسان  یهانظر گرفتن جنبه

 یمختلف داخل ساختمان م یو ساختن قسمت ها یدر واقع هنر و علم طراح یداخل یباشد. معمار یم یمعمار یو شرط ها

عهده دارد که از گذشته تا   برساختمان را  یدرون فیتوص یداخل یان در ارتباط است. معمارکل ساختم  یباشد و با طراح

مرتبط با آن را گذرانده  التیتحص دیبا کنندیحوزه کار م نیکه در ا  یشامل حال آن شده و معموال  افراد یاریکنون تحوالت بس

 .دیمنزل خود را به آن ها بسپار یداخل ونیدکوراس یطراح فهیوظ دیالزم آشنا شده و شما بتوان  نیباشند تا با قوان

 یساختمان ها و فضا یطراح یبه معن یاست که هنر معمار  نیارائه کرد، ا  یداخل یمعمار یبرا توانیکه م  یفیتعر نیتر ساده

 یعالوه بر داشتن دانش نقشه کش  دیبا رایافراد است، ز  نیبر عهده ا یتر دهیچیپ فیدر عمل وظا یباشد. ول یآن ها م  نیب

 یانسان  یازهایخانه ها را با توجه به ن یداخل یفضا تیو خالق یساز نهیبه نیقواننقشه ساختمان، با استفاده از  یو طراح

 .ندینما یطراح

 دمانیاوقات نحوه چ  یاست، اما گاه  تیو جذاب جانیخانه پر از ه کیافراد   یبرا شهیهم دیجد یمکان به خانه ها نقل

 لیکه وسا  دیریبگ میتصم دیشود و شما با یافراد آن خانه، خصوصا خانم خانه م  یدغدغه برا کیبه  لیخانه تبد ونیدکوراس

و  دیاوریمناسب را فراهم ب یفضا کیتا  دیکن  دمانیچ یبه چه نحو دیکن  یکه مشاهده م  ییو فضا دیجد طیخود را در مح

خانه  نیشما باشد. عالوه بر آن در ا قهیو احساس و سل تیاز شخص  یکه بازتاب  دیخانه را انجام ده ونیدکوراس یطراح یطور

 ونیدکوراس یکه نکات مهم در رابطه با طراح  دیدار ازیکار شما ن  نیا  ی. برادیداشته باش یو راحت یو خوشحال یاحساس شاد

 یتا در هماهنگ دیانتخاب کن  یو بافت آن ها را به خوب وارهایمختلف از جمله مبلمان و رنگ د لیو وسا دیمنزل را بدان یداخل

 کیو مرحله به مرحله مثل  دیخود قرار ده یرا درست در سر جا لیشده وسا نییتع شینقشه از پ کیباشند و با  گریکدیبا 

 .دیمنزل خود را انجام ده نیزایو د یکار طراح  ،یحرفه ا یلطراح داخ
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مد نظر قرار گرفته  یمختلف یفاکتورها دینحو ممکن انجام شود، با نینزل به بهترم یداخل ونیدکوراس یطراح نکهیا  یبرا

در  راتییتغ نیو مثبت تر نیها بهتر نهیهز نیزمان و با کمتر نیو کوتاه تر نیتر عیمشکل و سر نیبا کمتر تیشود تا در نها

 .ودخانه ها انجام ش یداخل ونیدکوراس یفضا

 ونیمبل ها در دکوراس رایاست. ز  یداخل ونیباشد، نقش مبلمان در دکوراس یم زیآن ن  نیفاکتورها که مهم تر نیاز ا  یکی

شوند. پس  یمحسوب م یداخلونیدکوراس نفکیکنند و عضو ال  یم فایرا ا یمهم اریروزها نقش بس نیخانه ها در ا یداخل

 ریو سا وارهایروکش و طرح مبل با رنگ د یسبک و همخوان یبا هماهنگ تا دیداشته باش یادیدر انتخاب آن ها دقت ز دیبا

انتخاب قاب عکس ها و قاب   یداخل ونیمهم در دکوراس یفاکتورها گری. از ددیکن  جادیدر خانه ا یشتریب یهماهنگ لیوسا

 ییبایز یکه برا  ییابلواست که در داخل خانه برقرار است. بهتر است هر ت  یا  هیاتاق و روح  یمتناسب با فضا یهنر یها

 قسمت ها باشد. ریبا سا یدر هماهنگ دیکن  یخانه انتخاب م ونیسدکورا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: اتاق  یداخل یطراحتصاویر 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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 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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