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 ساختمان یداخل یطراح
آن را   تیفیو ک ییبایهمواره ز بوده است، یخود در جهان، به دنبال سرپناه شیو آسا یراحت یاز همان ابتدا که انسان برا

کرده تا بتواند با   یم نینه اش را تزئخود خا یازهایو رفع ن یراحت یمد نظر داشته است. انسان از گذشته تا به امروز برا

خانه آن ها، در  یو خارج یداخل ونیدکوراس یرو، علم، درباره طراح نیبپردازد. از ا یندگامور ز   ریآسوده و راحت به سا  یالیخ

 ونیدکوراس ی. طراحمیها هست ینوع طراح نیزده و ما در دور و طراف خود شاهد ا یشان موج م یزندگ رونیدرون و ب

را در هر لحظه از روز خوب نگه دارد  ماتواند حال ش یخوب م یطراح کیداشته باشد.  یادیز اریبس تیتواند اهم یم یداخل

در هنگام  دیخاطر با نیکند. به هم  لیتبد یخوب شما را هم به احساس بد یحس ها یتواند حت یبد م یطراح کیو البته 

 یجاست که برا نی. اما سوال ادیداشته باش یاحساس بهتر  دیتا بتوان دینتوجه ک یاریساختمان به نکات بس یداخل یطراح

و به  ییتوان به تنها یم ایآ  م؟یدر نظر داشته باش دیرا با یآل، چه نکات  دهیساختمان خوب و ا یداخل یک طراحیداشتن 

 کار را انجام داد؟   نیا  یخوب

آمده است   دیدر ساخت وساز پد یشود و تحول یانجام م  یاتوسط طراحان حرفه  یداخل ونیدکوراس یاست که طراح  یمدت

 راتیتواند تاث یمنزل م یداخل یکرده است.طراح  دایپ بایز یخانه ها متفاوت شده است و ظاهر ونیدکوراس لیدل نیبه هم

 یاز برخ  دیامطلوب، ب یداخل یطراح کیداشتن  یخانه داشته باشد. برا درافراد ساکن   یهیخانه و روح ییبایز یبر رو یادیز

 یو دسترس نترنتی. امروزه وجود ادیطراح خوب کمک بخواه کیاز   نهیزم نیدر ا دیتوان یم نی. همچندینکات آگاه باش

کند. به   یادیکمک ز  دساختمان انجام دهن یبازساز خواهندیکه م  یسبک ها، توانسته است به افراد نیآسان به مدرن تر

 ییبایز یها دهیا  نترنتیموجود در ا یعکس ها  قیاتاق خواب خود از طر  ونیدکوراس یطراح یبرا دیتوان یعنوان مثال شما م

 دیتوان یوجود دارند که م یمختلف یها تیسا ،یالگو بردار  یبرا نی. همچندیو آن ها را در اتاق خواب خود اجرا کن دیابیرا ب

 .دیریبگ دهیاز آن ها ا

 نگ،یداخل ساختمان اعم از پارک یفضا یباسازیکردن و ز  یکنار هم قرار دادن، طراح  یبه معنا یبه طور کل یداخل یطراح

 یداخل ی. در واقع طراحندینب یجز هماهنگ یزیچ دمانیچ نیدر ا نندهیکه چشم ب  یو داخل خانه است. به طور اطیح باغچه،

 اریاز موضوعات بس  یکیته شده است. در سراسر جهان شناخ زیشگفت انگ رکا  کیحرفه و  کیهنر،  کیساختمان به عنوان 

 یها یطراح دیبا یدارد. طراح داخل یمتفاوت یقهیسل یاست که هر فرد  نیوجود دارد ا یداخل یکه در طراح  یا  دهیچیپ

 یم یخود را طراح یانهکه شما خ  یبه نظر برسد. زمان بایز یا  قهیبا هر سل یانجام دهد که به چشم هر شخص  یخود را طور

. چرا دیریخود را در نظر بگ یتمام خواسته ها دیکند، با  یشما طراح یتا برا دیسپار یم یکه آن را به دست کس  نیا  ای د،یکن

با خودتان  نی. بنابرادیکن  یسپر ها، یآن طراح  انیرا در م یادیو قرار است مدت زمان ز دیکن  یم یزندگ طیکه شما در ان مح

 .دیرا از او بپرس زیو همه چ دیتعارف نداشته باش انطراحت ای
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: ساختمان یداخل یطراحتصاویر 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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