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 الیو ینما یطراح
ساختمان  م،یشو یدورتر م تیشلوغ و پرجمع یشهرها یو هر چه از فضا میکن  یسفر م یالقیی ایو  یشمال یبه شهرها یوقت

 لیبه دل یشمال یدهند؛ درست است که اکثر خانه ها در شهرها یم ییالیو یخود را به خانه ها یبلند جا یها و آپارتمان ها

. ستین یشمال یتنها منحصر به شهرها ییالیو یهستند اما خانه ها ییالیو قهباران در آن منط ادیمرطوب و بارش ز میاقل

دارند که چشم  ییآن چنان نما و ظاهر دلربا  گرید یداشته باشند اما برخ یکامال معمول  یینما الهایو نیاز ا  یممکن است برخ

ما و  یارتباط  ریاما تنها مس  دید میخواهداخل آن ها را ن یفضا چوقتیکنند. احتماال ما ه  یرا به خود جذب م یا  نندهیهر ب

 در خاطر ما ثبت شوند. شهیآن ها است که ممکن است تا هم  یبصر ییبایو ز یرونیب ینما الها،یو نیا

استفاده کرد و در   الیو یسنگ در نما ایمانند چوب  یو مصالح یاز مصالح بوم آورد ا  توانیم الیو ینما یجراو ا یطراح در

 .دییبازشوها توجه نما یآن برا  ییو برونگرا ییبه درونگرا دیبا یهنگام طراح

 ینکته توجه داشت که در طراح نیبه ا دیباشد و با یم یاریطرفداران بس یبه سبک مدرن دارا ییالیو یخانه ها ینما یطراح

 یبرخوردار م یا  ژهیو تیاز اهم  زین الیو یداخل یاست، طراح  تیاهم  یدارا یرونیب یها به همان اندازه که نما الینوع و نیا

است که از هر چهار طرف آزاد باشد و از همه طرف نما داشته باشد   ییدر واقع بنا الیتویآن ها رعا  نیتناسب ب دیباشد که با

و مرطوب باشد.  یباران یآب و هوا  یساخته شود که دارا یدار است مخصوصا اگه در منطقه ا بیسقف ش یو معموال دارا

شهر،  یدور از شلوغبه  ع،یوس یشهرها یدر اطراف و حومه  ،یالقییو  ریدلپذ یبا آب و هوا ییدر مکآن ها الهایمعموال و

سبز با فاصله  یفضا یو دارا عیوس ینهایو در زم ۳طبقه تا حداکثر  کیبناها از  نی. اشوندیدائم بنا م ایاقامت موقت   یبرا

 .شوندیدر وسط آن ساخته م یعنی نیزم یاز کنارهها

 الیراجبه و یوقت نی. همچنشودیم الیو شتریب یریباعث نورگ یدر وسط اراض یریو قرارگ وارهاید یاز کناره  الیو یفاصله

 یعنی بندد،یدر ذهن ما نقش م کنندیم یخانواده در آن زندگ یکه تعداد محدود  یملک خصوص کی ریتصو میکنیصحبت م

جوامع به مسکن ساخت  ازیشهرها و ن تیجمع شیبا توجه به افزا رمحدود است. در حال حاض نیتعداد ساکن الیو کیدر 

 یشهرستآن ها ایشهرها  یاما در حومه  میبزرگ هست یدر شهرها الیدت گرفته و کمتر شاهد ساخت وآپارتمآن ها و برجها ش

ممکن است  هک  میمناطق هست نیدر خوش آب و هواتر الهایو نیو ساخت لوکس تر یشاهد طراح یالقییمناطق  ایکوچکتر 

 در آنجا ساکن شوند. یو به صورت موقت حیتفر یفقط برا ایافراد به صورت دائم 

داخل  یبنا است. اگرچه طراح یرونیب یخورد، نما یم یا  نندهیبه چشم هر ب الیو ایکه در نگاه اول در ساختمان   یزیچ نیاول

 ییبایبه داخل خانه ورود نکنند اما ز چگاهیبرخوردار است اما در واقع افراد ممکن است ه ییباال اریبس تیهم از اهم الیو

مهم است که در هنگام  اریبس جهیاست. در نت  الیافراد خارج و  یبر رو رگذاریو عامل تاث باطز خانه تنها عامل ارتا  رونیب یبصر

بناها  ریبا سا الیو یکه طراح  یشود. تفاوت عمده ا یا  ژهیتوجه و زیآن ن  ینما یمختلف خانه، به طراح یقسمت ها یطراح
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باز  یدر فضا الیوجود دارد، چون و یطراح یرو یشتریقدرت مانور ب الیاست که در و  نیساختمان دارد در ا ایمانند برج 

را اجرا  یمتفاوت یدههایا  تیخود بدون محدود تیبا خالق ایصاحبان ملک  یقهیبرحسب سل تواندیو طراح م شودیساخته م

 کند.

 یمکان تیبا توجه به موقع نیشود و همچن نیساخت آن و مساحت آن مع یبرا یمکان تیموقع دیحتما با الیو یطراح در

 الیو یطراح یبرا الیصاحبان و یسبک مورد عالقه دیشود. با هیو ته یبررس نیزم یو خاک مناسب برا ازیمصالح مورد ن

با توجه به منطقه  توانندیبوجود آمده که افراد م الیو یطراح یبرا یمتنوع و متفاوت یمشخص شود چون امروزه سبک ها

خود را انتخاب  یالیساخت و یخود، سبک مورد عالقه برا ی قهیسل یحت ایمنطقه  میبا توجه به اقل ایکه در آن ساکنند   یا

سکونت دارند پس  الیکه درون و  ستیافراد  ی هیروح انگرینما الیو یداخل یو نما یخارج ینما یکنند. در واقع سبک طراح

 برد. ینما پ یطراح تیبه اهم توانیجهت هم م نیاز ا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: الیو ینما 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  1۳89کار 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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