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 یمسکون یبازساز
 بیاز آس  یریخود و جلوگ میت یمنیاز ا  نانیاطم  یشود. ما برا یساختمان آغاز م یکپارچگی یابیبا ارز یمسکون یروند بازساز

پنجره ها تا مرمت کامل  یتواند شامل قرار دادن تابلوها رو یم نی. امیده یرا انجام م یاضطرار  راتیتعم شتر،یب یاحتمال

 یشخص لیوسا منیا  یما شامل حذف و دفع زباله ها و نگهدار یمسکون یازسازخانه باشد. خدمات مرمت و ب یسقف ها

 ازیآن نساختمان به   یاست که پس از مدت  ییاز جمله کارها  یبازساز کار است.  نیدر ح شتریب بیاز آس  یریجلوگ یشما برا

کنند.   یلوکس و مدرن زندگ یدارند تا در خانه ها لیتما شرفتیو در حال پ شرفتهیاز افراد جوامع پ  یاری. بسکندیم دایپ

 تیمنزل اهم یازسازاست که ب  لیدل نی. به همستین یانسان امروز  یازهاین یپاسخگو گرید زین یمیقد یالبته خانه ها

فراوان،  نهیساخت مجدد و پرداخت هز یحس نو در ساختمان به جا جادیا  یافراد برا  نی. همچنکندیم دایپ یادیز اریبس

از آن باشد. به زبان ساده   یبخش ایشامل تمام ساختمان  تواندیم یمسکون ی. بازسازرندیگ  یخانه م یبه بازساز میتصم

ساخت ها و  ریو تمام ز کندیم ریرا تعم یمیقد ایمخروبه  یاست که ساختمان ها  یشامل همه مراحل یگفت بازساز  توانیم

 دهد. یم رییآن را تغ  یظاهر یها یژگیو

خود را مشخص  یها تیدر گام اول اولو دیبا د،یدار یکه قصد بازساز  ینامحدود است. پس هنگام یمنزل امر یبازساز

دارد  یشتریب تیشما اهم یبرا ییها زیکه چه چ  دی. مشخص کندیکن  هیخود را ته یاساس  یها ازیجامع از ن ستیل کی. دیکن

به سراغ  دیتوان ینم د،یدار ی. به عنوان مثال اگر شما بودجه محدوددیدهآن ها را انجام   دیتوانیو با توجه به بودجه خود م

 .دیتمرکز کن یساده و جزئ یها یژگیو یبهتر است بر رو جهی. در نتدیبرو وارپوشیکفپوش و د  رییمانند تغ یادیز راتییتغ

 یکار را بصورت پروژه ا  نیکرد. اگر ا  میخواه آن را تجربه  یاست که همه ما در طول زندگ  یاتفاق  یساختمان مسکون یبازساز

ساختمان است که  ریو تعم راتییشامل تغ ینخواهد شد. بازساز جادیا  یمشکل دیداشته باش یزیرو برنامه دیریدر نظر بگ

 است:  یضرور یشروع بازساز یبرا ریبه نکات ز توجه لیدل نیمتخصص دارد. به هم کیبه  ازین

 دیریقبل از شروع کار بودجه مورد نظر را در نظر بگ. 

 دیمورد نظر را آماده کن یو کاالها دیرا مشخص و انتخاب کن دیدار یکه قصد بازساز  ییمحل ها. 

 دیریخانواده در نظر بگ یساکن شدن اعضا یرا برا یو محل دیریرا در نظر بگ یبازساز انیشروع و پا. 

 دیکرده باش  نیآن را تام  نهیهز ی. قبل از بازسازدینکن فکر ییایبودجه رو نییهنگام تع. 

 شود. باتریز یینها جهی. تا نتردیبه مرور زمان شکل بگ یطرح بازساز دیاجازه ده 

 دیمشخص کن شیطرح را برا یو محدوده اجرا دیانتخاب کن  یبازساز یبرا یمجر کی. 

 دیریرا درنظر بگ منتظرهری. و اتفاقات غدیآماده کن  یشدن بازساز یطوالن یخودتان را برا. 
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یمسکون یبازسازتصاویر 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

یی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبا
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های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهدر دکوطرح شما می .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 داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیت های معماری و دکوراسیونشرکت

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 کهنههای  توصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

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

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

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

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .اندتری برای شما ماندگار بمگیرد تا مدت طوالنی

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

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 مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز

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

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

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

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

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

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   .تپروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده اس

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

 .می کوشد

دقت رعایت کرده و همواره  ها را باگروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

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

 .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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 حشرکت دکوطر 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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