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 ترکیبینمای 
از کل   یا  نندهیاست هر ب  یریتصو ایبرداشت  نیتوان گفت اول یباشد و م یساختمان م کیساختمان، مشخصه  کیظاهر 

ساختمان ها شناخته  ییبایمهم در ز ینه چندان دور، نما به عنوان عاملکند. از در گذشته   یساختمان در ذهن خود ثبت م

استفاده   گرانیجلب نظر د یو پوسترها برا دیجد یاز رنگ و بنرها  گرید ردمبرخوردار بود. از آن زمان م یادیز تیشد و از اهم

 است.  یضرور یشناخت ییبایو ز یعملکرد  لیساختمان به دو دل یدادن به نما تیکنند. استفاده و اهم  ینم

فراتر  یزی. نما چمیریگ  یرا در نظر م ینیتزئ یو پوشش ها یخارج یها یبند قیعموما عا  م،یکن  یکه به نماها فکر م  یهنگام

در  نهیزم نیکند. متخصصان ا  یم فیتوص نندهیب یساختمان، درون آن را برا کی یساختمان است. نما یروکش برا کیاز 

دکوطرح ضمن استفاده از مواد با  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یشرکت معمار

شما  یمنحصر به فرد به خانه ییساختمان را مد نظر قرار داده و نما ینسبتًا ارزان در نما نهیدر روکش نما، حفظ هز تیفیک

 کامل است.  ییماساختن ن یبرا یاخ دار و مش فلزسور  یورق ها ،یفلز ینما از پانل ها ی. پوشش هابخشندیم

که معمار و کارفرما   یشود. ماده ا یشود ممکن است فرد دچار دودل یاتمام ساختمان شما ارائه م  یبرا یمواد مختلف یوقت

هم  دیدارکه مد نظر   یکه شما به سبک  یبادوام باشد، در حال یبه اندازه کاف ییهر آب و هوا یبرا دیانتخاب کنند، با  دیبا

دکوطرح  یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یمعماران و طراحان شرکت معمار نی. همچندیپرداز یم

 فرسوده نشود. یکه در مدت زمان کوتاه  دیانتخاب کن  داریمناسب و پا یکنند تا ماده ا  یبه شما کمک م

کنند،   یم جادیاقدامات ا  ریرا در برابر باد و سا یو عمود یهستند که مقاومت جانب ینما شامل عناصر سازه ا یها ستمیس

و مقاومت  یصوت ،یعناصر، عناصر پوشش ساختمان هستند که مقاومت در برابر آب و هوا و خواص حرارت  نیا  گریاز طرف د

 اسیبه نوع و مق ردیگ  یستفاده قرار مساختمان مورد ا کی یکه برا  یینما ستمیکنند. انواع س  یدر برابر آتش را فراهم م

 یکنار  یو بناها گانیدارد که ممکن است در ظاهر ساختمان نسبت به همسا یبستگ یمحل یزیساختمان و الزامات برنامه ر

شود، اما روش مدرن ساخت برگ  یمشخص م یخارج یاغلب به عنوان مصالح نما  یبگذارد. به عنوان مثال، آجرکار ریآن تأث

تر  یسنت یبلوک ها نیگزیپر کننده( است که به طور موثر جا یوارکشیسبک )به نام د یفوالد یواریشامل عناصر د یداخل

 شده است.

بزرگ،  یشده، تخته ها یبند قیمانند رندر عا سبک متصل شوند، یفوالد یوارهایاز مواد نما ممکن است به د  یگرید انواع

 یفوالد یوارهایاز درمان ها و اشکال نما ممکن است با استفاده از د  یده اگستر   فی. طیسفال یها یو کاش یصفحات فلز

 جادیبالکن ا ای یدیخورش هیمانند سا ییها ینیب شیو با پ لیو ما یمنحن یوارهایبزرگ روبان، د یسبک از جمله پنجره ها

سبک  یفوالد یوارید یتوان پانل ها یم نیساختمان بهم بخورد. همچن ییبایز شیافزا  یشود. ممکن است مصالح نما برا

 یپرده ا یکش  وارید یها ستمیچند طبقه، س یاز قبل ساخت. در ساختمان ها  است،  دهیرا که روکش آن ها از قبل چسب
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 یبه طور گسترده ا زین شهیشوند. از فوالد و ش یمتصل م یفلز هیلبه سازه اول یرهایت ایشده اند که به کف  جادیا  یواحد

رابط  گریفوالد ضد زنگ است. از د یبه صورت براکت ها یشود و اتصاالت محل ینما و سقف استفاده م یاه ستمیدر س

 ینیب شیپ یبالکن ها یطراح ،یفوالد یلبه ا یرهایبه ت یتوان به اتصال آجرکار یگذارد، م  یر مینما تأث یکه در طراح  ییها

 و اتصاالت پارکت ها اشاره کرد. یدیخورش هیشده، سا

 در ساختمان عبارت اند از: یبیترک ینماها انواع

 تیسنگ و ورق کامپوز یبیترک ینما .1

 سنگ و آجر یبیترک ینما .2

 سنگ و چوب یبیترک ینما .3

 و چوب تیکامپوز  یبیترک ینما .4

 تیو کامپوز GFRC یبیترک ینما .5

 و سنگ GFRC یبیترک ینما .6

 تیو کامپوز کیسنگ آنت یبیترک ینما .7

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: ترکیبینمای صاویر مرتبط با ت

   

   

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

   

 

 

 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
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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!

 

 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
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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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