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 مدرننمای 
آن به   لیو تبد یساختمان مسکون یخارج کردن حالت ساده و کسل کننده نما یبرا یامروزه معماران و طراحان به فکر

رهگذران بشوند.  یساختمان برا یخلق کنند و باعث جلب توجه نما یهنر یآثار  ،یواقع یزنده هستند تا به معنا یساختار

از   یدیجد فیتعر …و  یمختلف مانند مصالح و نور پرداز یالمان ها  و هاالیبا توجه به متر یان مسکونمدرن ساختم ینما

 .باشندیارزش ساختمان در عصر مدرن م

نما را  نیتواند ا یم ییبایحال ز نیو در ع یسادگ نیبارز آن بوده و همچن یها یژگیمدرن از و ینما یدر طراح تیخالق

و جلب توجه در آن است.  ییبایرا در آن به کار برد که هدف ز یاز نور پرداز  یتوان جلوه ا ینما م نیمنحصر به فرد کند. در ا

 یمدرن است. به کاربردن طرح ها یبه کار برده شده در نما یاصل  یالمان ها  ملهاز ج  یو عمود یبه کار بردن خطوط افق

 هیباشد،  ستیز طیکار شود که سازگار با مح  یا  وهیبه ش دیمدرن با یاست. سبک نما  مدرن یدر نما جیرا یشفاف سبک

از   یجهت کاهش آلودگ مدرن یدر نما اهانیدر مناطق گرم به کار بردن گ یدیخورش یکردن انرژ  رهیذخ یعنوان مثال برا

 یینما خلق باعث …و  شهیمانند سنگ، چوب، ش ییکردن المان ها  بیباشد. ترک یمدرن م یبارز در ساختمان ها اتیخصوص

 شود. یم یشهر یمدرن و منحصر به فرد در فضا

آجر و   مان،یمانند چوب، س یداشت که از تمام مصالح ساختمان دیفرصت را خواه نیمدرن شما ا ینما یو اجرا یطراح در

 یالمان ها در بخشها  نیهر کدام از ا حیرفتن صحمواد و مصالح و قرار گ نیاز ا  کیهر  بی. ترکدیاستفاده را ببر  نیسنگ بهتر

خالقانه و مدرن را به  ینما کیکند و   جادیمخاطب و چشم انداز ساختمان ا یراب یزیشگفت انگ ریتواند تاث یمختلف نما م

 .اوردیوجود ب

 میتوان یوجود هنوز م نیشود با ا یاستفاده م  یروم یاستفاده در نما  یکه از سنگ برا  میکن  یبه وفور مشاهده م امروزه

 یاست که انتخاب مصالح در نما  نی. نکته قابل توجه امیمشاهده کن یمسکون یدر ساختمان ها رایمتفاوت و گ یطرح ها

مدرن عالوه  ینامه را دارد. به کار بردن رنگ در نما نییبا توجه با آ ییواآب و ه  میو اقل نهیبه بودجه، هز یساختمان بستگ

 یو ناظر را سر شوق م نندهیکه ب  یشود و در حال یدر آن م یساختمان سبب برجسته شدن سبک معماربه  دنیبر روح بخش

 شود. یم زین عتیبا طب وندیآورد اعث پ

 یادیمثبت ز یهاجنبه زیو بژ ن یمانند خاکستر ییهاباشد اما رنگ یم یروشن و خنث یحل استاندارد و معمول رنگ ها راه

ساختمان  یو منطقه مطابقت داشته باشد به عنوان مثال برا یشهر یبا فضا دیساختمان با یادارد. در درجه اول رنگ نم

 عتیساختمان با طب شتریتعامل ب لیزرد و قرمز به دل ،یقهوه ا ،ینارنج مانند ییاز رنگ ها  یساخته شده در مناطق جنگل یها

 یساختمان ها یبرا یاو قهوه دیسف یمانند خاکستر یخنث یگفت که رنگ ها  توانیم یاستفاده کرد. به طور کل  توانیم
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آن   ییو منطقه آب و هوا میاقلساختمان با توجه با   یستیمالینیآل هستند و فرم ساده و م  دهیا  ییمدرن، رنگ ها یهندس

 .کندیم فیآن تعر  یاست فرم و ساختار رنگ را برا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: مدرننمای تصاویر 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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