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 خانه و آپارتمان یبازساز
 یمسکن و خانه است. همه یمردم مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است، مسئله انیکه امروزه در م  یاز موضوعات  یکی

. به میرا به صاحب خانه بپرداز یا  نهیهز دیبا یسرپناه نیگرفتن چن  یو در ازا میدار اجیکردن احت  یزندگ یبرا یما به مکان

از حد   شیبه علت تورم و باال رفتن ب رانیاز مسائل مهم روز است. اما در ا  یکی نخانه در سر تا سر جها  یهیته یطور کل

 یخانه ا دیدوست داشته باش یتر شده است. شما ممکن است بعد از مدت دهیچیپ یمسئله کم نیخانه و مسکن، ا متیق

داشته  یخاص یبا فضاها ترمتفاوت  یخانه دیخواه یو م دیکه صاحب فرزند شده ا  نیا  ای دیداشته باش دیبا ظاهر جد

 زی. عالوه بر آن ندیباش دیجد یجا کیو مدت ها دنبال  دیخود نقل مکان کن یاز مکان فعل  ستین ازیکار ن  نیا  ی. برادیباش

که معماران و   یشود. راه حل یم کنواختیاو   یبرا یبعد از مدت زیو تنوع است و همه چ رییانسان همواره به دنبال تغ

خانه و آپارتمان  یبازساز خانه و آپارتمان شما است. یکرده اند، بازساز  شنهادیموضوع پ نیا  یبرا نهیزم نیمتخصصان در ا

و  دیتازه داشته باش یخانه ا دیاست. اگر دوست دار  دیجد یخانه کیداشتن  یرابه نقل مکان، ب ازیراه ساده و بدون ن کی

 یشماست. بازساز یبرا شنهادیپ نیخانه بهتر یو نوساز یبازساز د،یهست دیجد یخانه یاجاره  ای دیخر یها نهینگران هز

شده و  ریدارند، تعم اجیاحت  راتیکه به تعم  ییکه قسمت ها  یخانه است. به طور یدوباره ساز یمعنا هخانه در واقع ب

 لیممکن است دال د،یکن  یخود را بازساز یتا خانه دیریگ  یم میکه شما تصم  یخانه مرمت شوند. زمان یظاهر یقسمت ها

شود که به  یمختلف گفته م یها اتیاز عمل  یا  مجموعهساختمان به  ی. در واقع بازسازدیکار داشته باش  نیا  یبرا یمختلف

خانه  یبازساز یها نهیکه در هز  یزیچ نیکند. اول  یم رییتغ یبهتر تیو به وضع افتهیآن ها عملکرد ساختمان بهبود   یلهیوس

و  دیخود در نظر داشته باش یخانه یبازساز یاضافه بر سازمان را برا  یا  نهیهز شهیاست که هم  نیا  دیبه آن توجه کن دیبا

از   مانکاریرفع آن ها، پ یشود که برا دهید یخانه، مشکالت یمراحل مختلف بازساز. چرا که ممکن است در دیآن را کنار بگذار

 کیخواسته شد، ابتدا با  شتریب یا  نهیکه اگر از شما هز  دیطلب کند. در ابتدا توجه داشته باش یشتریب یا  نهیشما هز

ممکن است در مراحل مختلف  شهیم. هدیسوال کن نهیهز نیا  یدرست یو از او درباره دیکن  حبتمتخصص خارج از پروژه ص

در نظر گرفتن  نیسقف وجود داشت باشد. بنابرا ینشت ای وارید یگاز، ترک خوردگ  ایآب   یلوله ها یدگیترک رینظ یمشکالت

 بعد .دیهم وجود نداشته باشد، شما ضرر نکرده ا یشما را راحت کند. اگر مشکل الیتواند خ یمشکالت م نیا  یبرا یا  نهیهز

کردند، با توجه به خواسته ها و انتظارات شما از خانه   یکه طراح و معمار به منزل شما آمده و آن جا را با دقت بررس  نیاز ا

کنند تا   یم میشما ترس یرا برا دتانیجد یاز خانه  یکل  ینرم افزار، طرح قیآن ها از طر  د،یکرده ا  انیآن ها ب  یکه از قبل برا

مد نظر خود را به کمک معمار  یها تیاصالحات و اد  دیتوان یمرحله شما م نی. در ادیاز آن داشته باش  ینسب یدید دیبتوان

خانه را  یو نوساز یبازساز اتیعمل  یها نهیشد، معمار هز ییشما نها یکه طرح خانه  نی. بعد از ادیطرح انجام ده یبر رو

 است:  ریشامل موارد ز ستیل نیهد. اد یو آن را به شما م سدینو یم ستیل کیشما به صورت  یبرا

 پروژه یمصالح الزم برا دیو خر هیته نهیهز 
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 حمل و نقل نخاله ها ییجاجابه نهیهز 

 خانه یبرا ازیمورد ن راتیتعم نهیهز 

 خانه یداخل ونیدکوراس رییتغ نهیهز 

 نیریطراح، کارگران و سا مانکار،یاز جمله معمار، پ  یانسان  یروهاین نهیهز 

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: خانه و آپارتمان یبازسازتصاویر 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، انواع پروژهدر ایران و کشورهای همسایه  

کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان حبیبی هم اکنون 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
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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 پروژهدر دکوطرح شما می .شودخلی محقق میشرکت های دکوراسیون دا

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

شروع های خود را های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

کنند که با مراجعه به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و می

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

شروع به انتخاب دکور برای منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

هند که از هزینه باالتری نیز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می د

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

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

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کت کند و ما همواره در این شر و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به سعی کرده ایم بهترین عملکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سال

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

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

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

شود تا اعتماد  ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل

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

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

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

 .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

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

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

 با ما تماس بگیرید!

 

 شرکت دکوطرح تماس با
 ک هستند.برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلی

 09199191741     |         ۰۹۱۲۱۴۷۱۸۴۷       |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26549173 تلفن دفتر  

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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