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 یداخل یطراح
و هماهنگ  یساز نهیبه یست برا یبلکه تالش ست،ین یداخل یفضا یکیزیف شیافزا  ایو  یبصر ریتصو کیتنها  یداخل یطراح

شده  نییدر مهلت تع دیبا یطراح میت یباشد. اعضا یم گریکدیبا  یداخل طیکردن فضاها و مبلمان مورد استفاده در مح

 ییاجرا  یتمام جنبه ها لی. تسهندیحاصل نما نانیتمام امور اطم وقعجهت اتمام پروژه سخت تالش کنند و از انجام به م

 مانکارانیمانند پ یدیاز افراد کل  یبا تعداد دیبا میت ییاجرا  ریاست که مد  یمعن نیه اب ت،یاز موفق  نانیاطم  یپروژه برا کی

 .رسانندبه سرانجام ب تیرا با موفق یکنندگان کاال مواجه شده تا بتوانند پروسه طراح  نیو تام

 کیدر کنار هم و بهبود ساختار  طیمح کی یاجزا  یباسازیز یشود که برا یگفته م  ییها تیبه مجموعه فعال یداخل یطراح

به  یبهتر اریکرده و احساس بس  رتریتر و دلپذ یخانه را کاربرد یداخل یتواند فضا یم یداخل یروند. طراح یفضا به کار م

و  دیجد یبا نما یونیدکوراس یو به کار بردن سبک طراح لیبا قرار دادن وسا دتوانن یبدهد. طراحان م طیافراد حاضر در مح

 یکند. آن ها م  جادیو آرامش را ا تیاحساس امن  یهر فرد یکنند که چشم نواز باشد و برا  جادیرا ا یایداخل یطراح ک،یش

 یداخل یکنند. با استفاده از طراح  انیحالت، نما نیباتریز لیوسا نیتا بزرگ تر لیوسا نیخود از کوچک تر یتوانند با طراح

را انجام داد. در مکان  یطراح نیا  نهیهز نیکرد و بهره برد و با کمتر  یادیز ینقاط خانه استفاده نیتوان از کوچک تر یخانه م

ها و  طیو ساخت و ساز مح یداخل یطراح ،یچون نقشه کش یکه انسان در طول روز به ان ها رفت و آمد دارد، مسائل  ییها

 یکه طراح  نیبه افراد بدهند. با ا یند و احساس بهترفضاها نقش داشته باش یباسازیتوانند در ز یهستند که م ییفضاها

ها  یمطرح بوده و طراح زیقبل تر ن یموضوع در زمان ها نیتوان گفت ا یم یباشد ول یتمدن ها م دیدوران جد یبرا یداخل

 یژگیمدرن، توانسته از خود و یمعاصر و زمانه یدر دوره یداخل یاست. طراح  انمربوط به همان دوره و مناسب همان زم زین

 حرفه شناخته شود. کیدهد و به عنوان  یرا در خود جا یتواند محدوده بزرگ تر ینشان بدهد که م ییها

 ریدر ز یداخل یرشته طراح د،یآ  یبه حساب م یمعمار یشاخه ها ریاز ز  یکی یداخل یطور که مششخص است طراح همان

و  یپروژه، با هم فکر کیدر  یشد. طراحان داخل شیگرا  نیتوان وارد ا یرشته م نیقرار دارد و از هم یمعمار یرشته ها

خود  تیآن ساختمان است، تالش کنند و تمام ذهن  یباسازیکه ز  یکلهدف   کیبه  دنیرس یتوانند برا یم گریکدیارتباط با 

رشته، به دو بخش  نیکه ا  دیبدان دیشود، با یم یداخل یکه صحبت از طراح  یساختمان قرار دهند. زمان یطرح کل یرا رو

 یو ادار یردو بخش تجا زین یمسکون ریغ  یداخل یشود که طراح یم میتقس یرمسکونیغ  نیو همچن یمسکون یداخل یطراح

 گرید کیها را با  دهیکنند و ا  یم یهم فکر گرید کیها با  نهیاز زم  یاریدر بس یو متخصصان طراح یرا داراست. طراحان داخل

 گذارند.  یبه اشتراک م

حوزه و داشتن اطالعات  نیکامل به مباحث مختلف ا  یداشته باشد، آگاه دیکه هر معمار با  ییها یژگیو نیاز مهم تر  یکی

کسب کرده و مدرک   کیآکادم  التیتحص نهیزم نیکه اکثر آن ها در ا  ییاز آن جا  نیدرست درباره آن ها است. همچن

برخوردار شده است.  ادیز اریبس تیفضا از اهم کی ییبایامروز، ز  یایدن رشما را جلب کنند. د نانیتوانند اطم یمعتبردارند، م
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تر آن  عیهر چه سر دیدوست دار د،یآ  یکه به نظر شلوغ، نامتعادل و ناهماهنگ م  دیشو یم یطیکه شما وارد مح  یزمان

کار رود و چه بافت ها   به ییاستفاده شود، چه رنگ ها  یلیفضا از چه وسا کی یداخل یکه در طراحل  نی. ادیفضا را ترک کن

 افراد حاضر در آن داشته باشد.  یهیدر روح یادیز ریتواند تاث یدر آن وجود داشته باشد م ییو الگوها

. در دیکن  ونیو دکوراس یخود، خانه و شرکتتان را طراح تیو خالق قهیبا استفاده از سل دیتوان یشما م یداخل یطراح در

کمک   ز،یاز ان ها ن  دیتوان یوجود دارد که شما م یداخل ونیو دکوراس یطراح یبرا ا،یروز دن یها دهیمختلف، ا یها تیسا

 ،یساحل سبکک،یروست ک،یسبک مدرن، کالس لیاز قب  یمختلف یسبک ها زتوان ا یفضا م کی یداخل ی. در طراحدیریبگ

 یدر قسمت ها دیتوان یم تان،قهیخاص خود را دارند و بسته به سل ییبایاستفاده کرد که هر کدام ز  زین رهیو غ یسبک بوم

وجود دارد،  یداخل یو طراح یکه در بازار معمار  یمتنوع ی. با وجود طرح ها و الگوهادیمختلف خانه از آن ها استفاده کن

 خود را بسازند. ییایخانه رو یتوانند به راحت یباز است و م اریدست کاربران و کارفرماها بس

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: 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 

 

 

https://decotarhco.com/

