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 رومینمای 
در  رایکه اخ  بایز اریبس یهانما نیاز انواع ا  یکیآن هستند.   یکاربرد و سبک معمار  انگریمختلف در هر ساختمان ب یاهنما

ها در کشورمان است. در نما نیو پر طرفدار تر نیاز پر کاربرد تر  یکیاست که  یروم یلوکس باب شده نما یهاساختمان 

 .کشاندیرا به رخ م یدر معمار یخاص سبک خاص یها الیترو م حاز مصال  یرینوع نما با به کار گ نیا

مورد  اریبه ساختمان، بس ییبایشکوه و ز یالقا  نیدارا بودن رنگ خاص نما و همچن لیبه دل یروم یهانما یطور کل به

لوکس در صنعت  یهاشد، جزو نما رانیوارد ا شیها پنوع از نما که از سال  نی. اردیگیقرار م انیاستقبال معماران و کارفرما

 ژهیمستقر، به و یمعمار یهاو نظم  یونانیمانده از معماران  یباق راثیم یروم ی. معمارشودیمحسوب م یساختمان ساز

 فیکردند تا ط  بیخالقانه ترک یرا با طراح دیجد یها و مواد ساختمان کیمبتکر بودند و تکن زین هایرا ادامه داد. روم انیقرنت

 ،یروزیجامع، طاق پ یسایشامل کل یروم یو ابتکار یمعمول یهاکنند. بنا  دیرا تول دیکامالً جد  یمعمار یهااز ساختار  یعیوس

 بود. یتئاتر و بلوک مسکون یسالن آمف ،یخیقنات تار

دستگاه  یبانیها با پشتپروژه  نیجامعه روم بود و ا رییدر حال تغ یهاازیبه ن یروم پاسخ یمعمار یها یاز نوآور  یاریبس

 ها، تا به امروز زنده مانده اند.دوام آن  نیها در سراسر جهان روم و تضمو گسترش آن  یبودجه، سازمانده یدولت

از   ییو گذشت زمان المان ها رانیاما با ورود آن به ا  باشد،یم ونانیروم و  کیکالس  یالهام گرفته از سبک معمار  یروم ینما

 کیکالس  یاز معماران و طراحان از آن به عنوان نما  یاریدر ساختمان که بس یروم یدر آن شکل گرفت. نما زیباستان ن رانیا

ساختمان  نیشدن ا زیامر باعث جلب توجه کردن و متما  نیشده است که ا لیتشک یخاص یو المان ها الیاز متر  کنندیم ادی

 کی یعیمانند سنگ طب متیگران ق  یهامصالح و المان  ده،یچیپ یمعمار لیبه دل یروم ی. نماشودیم یشهر یدر فضا

 ینما یرینما و به کار گ نیا  تیوبامر موجب محب  نیکرده که ا  جادیدر تصور مردم ا متیساختمان لوکس و گران ق تیذهن

 بزرگ شده است. یهاخصوصا در شهر یامروز  یهادر اکثر ساختمان  یروم

 یها نهیهز لیاما به دل  باشدیو سنگ مرمر م تیسنگ آهک، تراورتن، گران یروم یمصالح به کار رفته در نما نیتر یاصل  از

 یتمام نماها باً یاست که امروزه تقر  لیدل نیکند و به هم  رییدر استفاده از مصالح مختلف باعث شده ذائقه مردم تغ یناش

خاص  بیو معا ایمزا یرتن اجرا شده است. به طور کل هر نما دارامانند تراو سو در دستر  متیارزان ق  یبا سنگ ها یروم

ساختمان را  کی یمیاقل  طیو با در نظر گرفتن شرا ایو مزا بیمعا نیکامل از ا  یکه معماران و طراحان با آگاه  باشدیخود م

 یشکل در اندازه ها یکوتاه و منحن  یهانبه کار بردن ستو توانیم یروم یبارز نما یها یژگی. از وکنندیو اجرا م یطراح

بزرگ و نقش  یقوس ها یریبه کار گ رد،یگ  یمختلف مورد استفاده قرار م یمختلف، وجود سر ستون ها که در بخش ها

 یدر اکثر نماها دیها، به کار بردن رنگ سف الیبودن المان ها و متر نهیقر ،یاشکال مختلف هندس  یریبر جسته، به کار گ یها

 ه کرد.اشار   یروم

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: نمای رومیتصاویر مرتبط با 

   

   

   

 

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و باتجربه

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان حبیبی هم اکنون ایر خدمات دیگر را ارائه میتعمیرات، نما و س

 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

که ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است  

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 ملکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین ع

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . خیالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با 

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 

مایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفر 

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است

ت بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط، با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دق

 .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

فاوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری مت

 .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  

 

 دکوراسیون داخلی دکوطرح شویدزیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و  QRبا اسکن کد 
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