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 یادار  ینما یطراح
مشغول به کار  ایافتاده است؛   یادار  یبار سر و کارمان به ساختمان ها و واحدها کیما حداقل  یامروز همه   یایدر دن

. قطعا شما هم در هنگام مراجعه میواحدها و ساختمان ها مراجعه کن نیبه ا دیبا یادار  یانجام کارها  یبرا ایو  میهست یادار

نما و ظاهر ساختمان ها  ط،یمح دمانیچ ،یداخل ونیادارات از جهت دکوراس  یادر فض رییساختمان ها متوجه تغ نیبه ا

برخوردار  یا  ژهیو تیبناها از اهم یهیساختمان ها هم مانند بق نیدر ا یو خارج یداخل ی. نمادینسبت به گذشته شده ا

 ریتاث زیآن ها ن  تیکارکنان در آن ادارات و فعال  یمراجعه کنندگان، بر رو یبر رو یرگذاریکه عالوه بر تاث  یاست. به گونه ا

ساختمان هم ظاهر  رونی. در بستین چیدر پ چیپ یو فضاها ادیاز طبقات ز  یخبر گریروزها در ادارات د نیدارند. ا میمستق

 خالقانه داده است. یها یخود را به طراح یجا یا  شهیو کل یتکرار

از ساعات روزشان را در   یادیاست و چون افراد بخش ز  یو جسم یذهن یها تیاز عملکردها و فعال  یبیترک یادار  یها شغل

. ساختمان شود یرونیب یفضا یحت یداخل ونیفضا، دکوراس یبه طراح یژهایپس الزم است که توجه و گذرانندیمحل کار م

که در   یاست. نکات  یساختمان ادار حیدرست و صح یدر محل کار مستلزم ضوابط و اصول طراح یادار  تیفعال یسازمانده

 یها الیانتخاب متر  ،یساختمان ادار ینما یاست عبارت است از: ساختار، طراح  یضرور یساختمان ادار یاصول  یطراح

 .نینو یها یارباب رجوع در فضا و فناور  یازهایدفترها، توجه به ن ونیرکوالسینما، س یمناسب نما، توجه به نورپرداز

ساختمان، هرچقدر  یپوشش و پوسته کینما به عنوان  رایساختمان است، ز کیدر  یطراح یبخش ها نینما از مهمتر یطراح

راه ارتباط و  نیست. اولآن ا  یدرون یها یژگیخاص ساختمان و و یهایژگیو انگریو بهتر باشد نما راتریو گ باتریپوشش ز نیا

 ساختمان است.  یرونیب یاشخاص قطعا نما  یبنا رو یرگذاریتاث

در شهرها و  تیجمع شینما است. امروزه به علت افزا یو نگهدار راتیبه آن اشاره شود مربوط به تعم دیکه با  یگرید مورد

مرتفع ساکن شده اند که  یساختمان ها نیدر ا یادیچند طبقه، افراد ز یبلند و برج ها یساختمان ها شیبه دنبال آن افزا

نما و باال  یاز فرسودگ  یریجلوگ یجهت محافظت از ظاهر نما برا نیو به هم ددار  تیاهم  شانیظاهر ساختمان برا ”عتایطب

 ،یتیکامپوز  ،یا  شهیش یانواع نما از جمله نما  نیانجام شود. همچن  دیبه کار رفته در نما با یها الیمتر دیبردن عمر مف

چون  دیساختمانتان نباش ینما یابخر  ایظاهر  ریینگران تغ گریشدن را دارند. پس د ریتعم تیقابل یآجر  ،یسنگ ،یمانیس

 .ندیآ  یرا دارند و به کمک شما م نکاریوجود دارند که تخصص انجام ا ییشرکت ها
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یادار  ینما 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 
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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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