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 یداخل ونیدکوراس یطراح
ساختمان  یو خارج یداخل یآن است. نما ساز  یداخل ناتیعنصر جلوه دهنده تزئ  نیساختمان مهم تر یداخل ونیدکوراس

 ردیپذ یطراح و معمار صورت م لهیهر ساختمان به وس یباشد. ابتدا طراح یساختمان م یهنرمندان سازنده یهنرنمائ انگریب

قرار دارد که بعد  تیداخل هر ساختمان در اولو ونیمبلمان و دکوراس یزیرنگ آم ید انتخاب رنگ و هم آهنگمور  نیکه در ا

و  یخارج یو نماساز یو  مبلمان داخ ونیاستادکاران با تجربه و خوش ذوق به انجام طرح دکواس  ،یطراح اتیاز انجام علمل

 ساختمان خواهند پرداخت. یداخل

 اریبس یداخل یشاخه از طراح نیآن داشته باشد. ا  ییبایبر ز یادیز ریتواند تاث یم طیمح کی یداخل ونیدکوراس یطراح

داشته باشند. در  تیفعال نهیزم نیدارند که در ا یاریبس لیرشته عالقه دارند و تما نیاز افراد به ا  یاریجذاب بوده و بس

 ،یعال  صیتشخ یاستادکاران با تجربه و خوش ذوق با قوهداشته باشد، بلکه   یعال  التیکه طراح تحص  ستیحتماً الزم ن نجایا

ساختمان  یخارج یو نماساز یفضا شامل مبلمان داخل کی یداخل ونیدکوراس یو طراح یداخل یقادر به انجام طراح زین

 خواهند بود.

 یفراوان یها تیفعال نهیزم نیدر ا دیمربوط به آن عالقه مند بوده و دوست دار یو شاخه ها یمعمار یایشما هم به دن اگر

 یم د،یآن ها را کشف کن  دیو دوست دار دیدار یفراوان یاستعدادها  نهیزم نیدر ا دیکن  یاگر احساس م  د،یداشته باش

. در مورد رنگ ها، دیمختلف آن توجه کن ی. به قسمت هادیریخود را در نظر بگ ی. خانهدیاز منزل خودتان شروع کن  دیتوان

. شرکت دیخود را بساز ییایرو یو خانه دیو مطالعه کن قیتحق بایز یخانه کی یدهنده لیتشک یاچزا  ریو سا الگوها، بافت ها

 یایباشد. در دن یداخل ونیدکوراس یرااج  یبرا یمناسب و خوب یتواند راهنما یدکو طرح م یداخل ونیو دکوراس یمعمار

 تیشروع به فعال نهیزم نیدر ا یادیز یشرکت ها ،یداخل ونیدکوراس یو طراح یبودن صنعت معمار ریفراگ لیبه دل ،یامروز

 ونیدکوراس یدوره، طراح نیا  یها یطراح نیتر جیاز را  یکی. دیرا انتخاب کن نیآن ها بهتر  انیاز م  دیکرده اند که شما با

کنند. همه انسان ها ذاتا در اعماق وجود خود   یکه اکثر افراد از آن استقبال و استفاده م  دیآ  یخانه به حساب م یخلدا

رفته در طول از دست   یمحقق شود. انرژ دیبا یزندگ طیهر فرد، حداقل در خانه و مح یامر، برا  نیخواستار آرامش هستند. ا

به  ینیچن نیا  یگپ زدن و اتفاقات ساده  خانواده دور هم، یخانه را دارند. جمع شدن اعضا طیدر مح یابیباز تیقابل روز،

. میروز بعد آماده شو یبرا یاز خانه جا گذاشته و پر انرژ  رونیب ییروزانه را در جا یها یتا خستگ کنندیما انسان ها کمک م

منبع نا محدود نشاط و آرامش باشد. معموال  اندتو  یاما مهم م  فیظر اتیکردن جزئ  تیخانه در صورت رعا یداخل یفضا

 به دنبال خواهد داشت. یبزرگ جیکوچک، نتا  یها توجه به نکته

و سوم نسبت و اندازه  یداخل ونیدر  مبلمان و دکوراس ازیمصالح مورد ن هیرنگ و دوم امکان ته یحاذق اول هماهنگ طراح

کند.    یرسم م قیدق یها کاغذ با اندازه  یساختمان را به صورت پالن بر رو یداخل یکند. سپس اندازه ها  یرا مشخص م

 وارهایمبلمان داخل آماده کرده و رنگ د هیته یبرا یبا توجه به امکانات موجود، زمان، محل و آب و هوا طرح یاح داخلطر 
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را  شنیو پار نهیلوستر و قاب آ یمانند ساعت و آباژور و حت یداخل ناتیکف، تزئ  یها، پرده ها، موکت و فرش ها یو گچ بر

 .ردیگ  یهماهنگ و متناسب با طرح خود در نظر م

 اریبس یآن را به نحو  دمانیو چ ونیو دکوراس دیشرکت خود را به سبک مورد عالقه خود در آور ایخانه  دیخواه یم اگر

و با توجه به چهار  دیاستفاده کن  یخود به درست قهیمتناسب با سل یداخل یاست از طراح  یفقط کاف د،یکن  یجذاب طراح

 .دیچوب عالقه خود جلو برو

. دیداشته باش سکیخود ر یو در طراح دیاوریخودتان چالش به وجود ب یبرا مناسب، یخانه به روش ونیدکوراس یطراح در

ها توجه داشته  نهیچون هز یبه موارد مهم ونیدکوراس ی. در طراحدیاستفاده کن  نهیزم نیخود در ا تیاز خالق  نیهمچن

مختلف  لیو چقدر از وسا دیبه خرج ده تیچقدر خالق دیبا د،ین کار کنیصرف ا دیخواه یکه م  یا  نهیکه نسبت به هز  دیباش

بوده و از  یانجام شده راض  ونیدکوراس یاز طراح  دیتا بتوان دیها را مورد توجه قرار ده نهی. در نظر گرفتن هزدیاستفاده کن

از چه   دیدار دوست ونیدکوراس یدر طراح دیو بدان دیکن  ییخود را شناسا قهیسبک و سل دی. اول از همه بادیآن لذت ببر

 .دیاستفاده کن  یسبک

 ونیدکوراس یطراح یگذار باشد، انتخاب طراح برا  ریتاث اریشما بس یداخل یتواند در روند طراح یکه م  ینکات نیاز مهم تر  یکی

 دیبا یداخل ونیدکوراس یکار طراح  یو چه تعداد افراد را برا یکه چه کسان  نیشماست. ا یملک تجار ایاداره   منزل، یداخل

در ساختار ساختمان و  رییشامل تغ یداخل یکه طراح  نیکار وابسته است. طبق ا  نیا  یشما برا ازیبه ن د،یاستخدام کن

خود  یادار  ای یتجار ،یساختمان مسکون طیدر مح یساختار راتییتغ جادیبه ا ازیان است، در صورت ن  دمانیچ نیهمچن

 درب به نقاط مختلف خانه، ایپنجره  ودنافز  ای یکش  میس ای یلوله کش ستمیسجا به جا کردن  وار،یاز د  یکیمانند برداشتن 

 .دیریکه خودتان کار را به دست بگ  نیتا  دیمتخصص کمک بخواه کیبهتر است از 

 یم خوب، یطراح داخل کیشما با استخدام  نیدارند. بنابرا یهمکار یادیکاران ز  مانیمعموال با معماران و پ یداخل طراحان

 مانکارانیبا معماران و پ یبا هماهنگ ی. طراحان داخلدیحاصل کن نانیاطم  ز،یماهر ن مانکاریمعمار و پ کیاز داشتن   دیتوان

 یمانند طراح ییدهند. انجام کارها یساختار آن را انجام م نیخانه و همچن یطرح کل رییتغ یالزم برا  یها یزیبرنامه ر ماهر،

 ،یوارید ینیتزئ ایاش  ای یواریانتخاب کردن کاغذ د  وارها،ید یمل انتخاب کردن رنگ مناسب براخانه ) شا یداخل ونیدکوراس

انتخاب مبلمان(   نیمناسب و همچن ینورپرداز لیوسا نتخابمناسب و متناسب با سبک خانه، ا ویدکورات لیکردن وسا  دایپ

در  ییزهایداند که چه چ یطراح ماهر م کی. چرا که ستین یبه نگران یازین نیشود. بنابرا یانجام م  یهمه توسط طراح داخل

 دارند و با سبک منزل شما متناسب هستند. یکنار هم هماهنگ

شما  یبرا اریماهر بس یطراح داخل کیانتخاب   د،یبدان دیاست که با  نیا  دیدر نظر داشته باش دیبا شهیکه هم  یا  نکته

دارد. بله درست  زین یادیز یها نهیهز باتجربه و ماهر، اریطراح بس کیاستخدام کردن   دیتصور کن دیسودمند خواهد بود. شا

 یآسوده خانه  الیدر تمام مراحل با خ دیتوان یم د،یداشته باش یانتخاب درست  همرحل نیاگر در ا  دیبدان دیاست! اما با
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 یمتخصص و ماهر، حتما با درکطراح با تجربه،  کی. هنگام استخدام دیبه آن برس هیخود را متصور شده و در نها ییایرو

خود  یندهیآ  یاز خانه  ییها خواستهچه انتظارات و  قایدق دیکه شما بدان  نی. ادیخود شروع کن یازهایدرست و کامل از ن

 ماهر بودنش، لیکه به دل  دیباش یحرفه ا اریطراح بس کیروشن کند. به دنبال  یطراح داخل یرا برا ریتواند مس یم د،یدار

از   ماحت خود، یانتخاب طراح داخل  یبرا یریگ  میشما، مشهور داشته باشد. قبل از تصم یخانه یازهاین نیتأم ینهیدر زم

 .دیاو با خبر شو  یسوابق کار

 یستفاده قرار مکمتر مورد ا  ،یداخل ونیدکوراس یاما در طراح  است،  یداخل یطراح یشاخه ریکه ز  یاز مسائل مهم  گرید یکی

با  یافراد خارج  یهیتعامل اول یکننده  جادیتواند ا یساختمان شما م یساختمان است. نما کی یخارج ینما یطراح رد،یگ

 یبرا نیدهد. بنابرا یشما را شکل م یاز داخل خانه  نندگانیتصور ب ،یخارج ینما کیساختمان شما باشد. انتخاب کردن 

 .دیکمک بخواه  زیمعمار ماهر ن کیاز   دیتوان یکار م  نیا  ی. برادیصرف کن یساختمان خود وقت کاف یخارج یانتخاب نما

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یداخل ونیدکوراس 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/

