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 ساختمان یبازساز
 یبازساز ردیگیفضا صورت م یو بهساز یکه جهت رفع مشکالت و نوساز  یو اقدامات یساختمان اتیبه مجموعه عمل یبطور کل

 یدلپسند زندگ یفضا جادیساختمان و ا دیمف یربنایجهت استفاده بهتر از ز یمیقد یخانه ها ی. بازسازندیگو  یساختمان م

 رییبا تغ طیمح تیفیو بهبود ک شتریب یاز فضا  یبوده است. برخوردار اربرخورد  ژهیو تیو در همه کشورها از اهم شهیهم

 شیساختمان بعلت افزا ساتیساختمان و عدم عملکرد مناسب تاس یو سقف و نما واریتنوع در ظاهر د جادیو ا ونیدکوراس

آپارتمان و   یو بازساز یزنوسا یاصل  لیاز دال  دیجد یشیوگرما یشیسرما زاتیاز امکانات و تجه  یبرخوردار نیعمر بنا همچن

 است.  یمیقد یخانه ها

صورت  یبدرست یمهندس حیخانه بر اساس اصول صح یداخل یکه معمار  میا  دهیدر آپارتمان نوساز هم د یدر موارد یحت

ممکن است. در  نهیگز  نیبهتر حیصح یآپارتمان با در نظرگرفتن اصول بازساز  یموارد بازساز نگونهینگرفته است که در ا

 شیباعث افزا یشیو گرما یشیبا استفاده از امکانات سرما طیتنوع در مح جادیو ا یمحل زندگ تیفیمرحله اول بهبود ک

آپارتمان دور   یبازساز نهیشود از کلمه هز یبنا باعث م یالیو ارزش ر نیمالک هیحفظ سرما یافراد و در مرحله بعد  هیروح

آپارتمان و خانه   عتریسر دیاجاره را داشته باش  ایاگر قصد فروش   ایو  میشو کیدر ملک نزد یگذار  هیو به کلمه سرما میشو

ه خصوصا در داشت و برحسب تجرب دیاجاره خواه  یبهتر برا شنهاداتیبا پ یشتریب انیرسد و مشتر یشما بفروش م یمیقد

 نیآپارتمان و منزل با کمتر  یاصول  یچهارم واقع شده اند بازساز ایکه در طبقه سوم   نگیفاقد آسانسور و پارک یآپارتمان ها

 آن خواهد گردد.   ایو باعث پررنگ تر شدن مزا دیایب یشود ضعف واحد کمتر به چشم مشتر یباعث م او بودجه شم نهیهز

با در نظر گرفتن مساحت و عمر بنا مورد  الیو انتخاب متر یخانه پس از مشخص شدن سبک معمار یبازساز نهیهز برآورد

امکانات موجود در ساختمان   یشود. بررس یبر اساس آن معلوم م یبازساز نهیو براورد هز یینها متیو ق ردیگ  یقرار م یبررس

 یینقشه و پلن ساختمان و در صورت لزوم جابجا رییغت ای یبهداشت سیسرو یآشپزخانه و بازساز  نتیکاب  ضیبه تعو ازیو ن

آپارتمان شما در طبقه چندم واقع شده و...   نکهیو ا وارهاید بیتخر ایجهت ساخت اتاق خواب و  یوارکشیفضاها و د

 ایو  وارهاید ییجابجا ونقشه  رییخانه اگر تغ یمنزل شما است. در بازساز یبازساز نهیمشخص کننده هز گرید یپارامترها

 تیبا مدارک مالک دیرا تحت شعاع خود قرار دهد در دستور کار طراح باشد با یکه ضوابط شهردار  یراه پله و موارد رمحلییتغ

 افتیخود مراجعه کرده و نسبت به در یمربوطه محل زندگ هیو مفاصاحساب آن به ناح یشهردار انهیو پرداخت عوارض سال

از هدر   یریپنجره دوجداره بخاطر جلوگ ضیمثل تعو ییموارد جز ریدر سا ی. ولدیو ساختمان اقدام کن هخان یمجوز بازساز

البته که گروه   دیبه اخذ مجوز ندار یازین ینییتز یو کارها نتیو لم یآب و برق و نقاش  یو لوله کش زوگامیا  ایو  یرفت انرژ

و مشاوره آن را اعالم  دیدکوطرح هنگام بازد یداخل ونیدکوراس و یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یشرکت معمار یبازساز

 کند.  یم
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: ساختمان یبازسازتصاویر مرتبط با 

   

   

   

 

 

 درباره شرکت دکوطرح
از دهه نود شمسی   ست کهترین 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 تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میفعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمتدر منطقه لواسانات 

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     |         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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