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 ساختماننمای 
 یخانه ا دیکه قصد خر  یباشد. زمان یآن م  یساختمان نما کی یها یژگیو نیاز مهم تر  یکیگفت که   توانیم نیقیبه طور 

 ینما دیکن  یدارد و به آن توجه م تیشما اهم یکه برا  یزیچ نیبه اول دیرو یمختلف م یساختمان ها دیو به بازد دیاررا د 

 اریبس یشود که نما یمعرف ی! اگر به شما خانه ادیفکر کن نید اما به ایموضوع شو نیمنکر ا دیآن ساختمان است. شا

آن   دیباشد، اما شما را در خر بایز اریاگر داخل خانه بس  یباشد، حت انیمعمار در آن نما یقگیسل یداشته باشد و ب ینامناسب

 خانه مردد خواهد کرد.

که به طور   دیکن  یسال در آن خانه زندگ انیسال دیخواه یشما م رایباشد ز یهمه مهم م یموضوع برا نیتوان گفت که ا یم

در نگاه اول  ندیآ  یکه به خانه شما م  یاشخاص  یجهت تمام نیداشت. به هم دیخواه ییقطع در آن خانه رفت و آمد ها

دارد.  تیاهم  دیاز آنچه تصور کن  شتریساختمان ب یاست که نما  یلیدالاز   یکیخود  نی. انندیب یساختمان شما را م ینما

ناسب با مجموعه ساختمان ساختمان مت یساختمان وجود دارد، انتخاب نما یکه در انتخاب نما  ینکات نیاز مهم تر  یکی

که اگر   دیکن  بانتخا  یساختمان خود را طور یبهتر است نما نیاست که در محل ساختمان شما وجود دارند. همچن  ییها

 .دیکار را انجام ده  نیا  دیبتوان یبه راحت د،یقصد فروش آن را داشت یروز

انجام شده توسط   یها یدر سراسر جهان و بررس ،یو معمار یشهرساز یها یمربوط به اطالع رسان گاهیپا یتوجه به گفته با

 ییالخصوص شهرها  یشهرها، عل تینفر به جمع ونیلیگذرد، پنجاه م  یکه م  ینشان داده شده است که در هر سال گاهیپا نیا

حسوب از ساختمان م  یآن ها هم جزو  یساختمان ها )که نما تیفیک  نیراشود. بناب یکه در حال توسعه هستند اضافه م

بزرگ  یشهرها تیبه جمع یادیشود که در هر سال مقدار ز یم زین رانیموضوع شامل ا نیدارد. ا یادیز تیشود( اهم یم

به  زیرا ن یشکالتم ینیو گسترش شهر و شهر نش شیرشد و افزا نیباشد. ا یروند ادامه دار م نیشود وا یاضافه م  رانیا

 مشکالت مربوط به ساختمان است. نیاز ا  یکیهمراه داشته است که 

 یمشکالت متعدد جادیباعث ا نانیشهرنش یو محل سکونت برا ینیمهم شهرنش یاشتباه و نامناسب به مسئله  ییپاسخگو

به گوشتان خورده است، ساالنه تعداد  یاقشار مختلف جامعه شده است. همان طور که در اخبار و در مجامع عموم  یبرا

 تیباعث اهم نیکه ا  نندیگز  یکرده و در آن جا مسکن م  هاجرتبزرگ تر م یکشورمان، به شهر ها  نانیاز روستانش  یادیز

 یپاسخ افتنیدر  یبوده که انسان سع یسوال نیتر ییبشر، ابتدا هیاول  یازهایاز ن  یکیمسکن شده است. مسکن به عنوان 

در  شهیهم اماگردد،    یم یخود به دنبال سرپناه یزندگ یبرا یباشد چرا که هر موجود زنده ا یآن م  یمناسب و معقول برا

 یمال یبلکه به عنوان مسئله ا ،یو ذهن ینیساکنان در ابعاد ع شیآسا  یبرا یبه مسکن نه به عنوان محل یمل یها یزیبرنامه ر

 دهند.  یقرار نم یموضوع را مورد بررس نیا  گریبرخورد شده و از ابعاد د یو اقتصاد

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

خود  یاست که خانه ها  نیدارد ا تیکه اهم  یکنند، تنها موضوع  یو فروش م دیرا به صورت آزاد خرکه مساکن   یافراد  یبرا

موضوع  نیمتفاوت از ساختمان خود هستند و به ا یهدف آن ها نشان دادن جلوه ا نیتر بفروشند. همچن عیرا هرچه سر

 کی ییبایو کاهش ز یکنند و موجب ناهماهنگ  یدارد، توجه نم تیمنطقه چقدر اهم کی یساختمان ها انیم یکه هماهنگ

به نماش بگذارد. به دنبال  نندهیدر منظر ب یتر ژهیو یخواهد ساختمان خود را با نما یم کیشوند. چرا که هر  یمحل م

. چرا که با شود یبرخوردار م یادیز تیاز اهم  زیساختمان ن ینما کنندگان،  دیفروش مسکن توسط سازندگان و تول تیاهم

 .ردیگ  یصورت م یجلب مشتر یعنی د،یخر یهیشود و مرحله اول یبه سمت خانه جذب م یتفاده از نما، مشتراس

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: ساختماننمای تصاویر 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  

 

https://decotarhco.com/
https://decotarhco.com/
http://instagram.com/decotarhco
http://twitter.com/decotarhco
http://t.me/ebi_hbbi
http://www.castbox.fm/ch/4571986
http://www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g
http://www.aparat.com/decotarhco


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

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