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 بازسازی
از   یاریساختمان انجام داد. بس کی یو ساختار یظاهر تیبهبود وضع یتوان برا یاست که م  ییها اتیاز عمل  یکی یبازساز

دهند  یم حیاست و ترج  کسانی دیجد یفضا کی یاجاره  ای دیخر ینهیخانه، با هز کی یبازساز ینهیکنند هز  یافراد تصور م

 رندیگ  یم یمیآن، تصم  یها نهیو هز یبازساز یاصل  یایبدون دانستن مزا افراد  نیا  یخود را عوض کنند. در حال یمحل زندگ

 شود. یشدن آن ها م مانیمنجر به پش یکه بعد از مدت

 یایاشخاص مختلف در دن  برای …و  یادار  یازل و بناهاگوناگون، از جمله ساختمان ها و من  یبناها یژهیو و ادیز تیاهم

که هر بنا دارد قطعا   یمختلف یساخت و ساز در هر ساختمان، با توجه به کاربردها یاست. نحوه  یهیبد یامر  یکنون  یمعمار

 میاشاره کن  ییاستفاده از بنا  یو بازده ییبه کاهش کارا دیبا م،یاوریرابطه ب نیادر   یمثال میمتفاوت خواهد بود.اگر بخواه

 یمورد استفاده واقع م یساختمان آموزش یبه جا یساخته شده است، ول یکار به جهت استفاده در امور ادار  یاز ابتدا

 یمند تیدرست روند کار و رضا نجامدر ا م،یگذار  یو مشخص در آن قدم م نیمع یانجام کار  یکه ما برا  یطیشود. قطعا مح

بعد از انجام  ،یمیقابل اجرا و قد یبنا، در اصل، با استفاده از مصالح و راهکارها کی یبازساز یاجرا  گذار است.  ریما قطعا تاث

در دسترس و موجود استفاده  یاصل  ی. در اکثر اوقات از اجزادیمنابع به انجام خواهد رس یها در سطوح گسترده بر رو یبررس

توان مشاهده  یبرخوردارند م یخیو تار یفرهنگ تیکه از اهم  ییاجا، در بناهاز هر   شیرا ب ینوع از بازساز نیشود. ا یم

شوند.  یو به عنوان موزه شناخته م رندیگ  یمورد استفاده قرار م یعموم  دیبازد یبرا یبه عنوان مکان یکرد، که پس از بازساز

ساخت  ،یاصل  یکشف نقشه ها  اجامع کلن اشاره کرد که سرانجام در اواخر قرن نوزدهم ب یسایتوان به کل یبه عنوان مثال، م

 یشود. در روش بازساز یکل ساختمان اجرا م  یبرا یو بازساز راتیتعم نی. در واقع ادیآن به اتمام رس  یو اجرا و بازساز

است   ازین یروش، قبل از شروع بازساز نیر ا. دردیگ  یقرار م یبنا و ساختمان مورد بررس یساختمان، تمام بخش ها یحفاظت

با  یمراحل بازساز دیکه با  لیدل نیمختلف ساختمان و مصالح آن انجام شود به ا یها یژگیو یبر رو یعجام یتا بررس

 .ردیدرست خود صورت بگ یبه گونه  راتیانجام شود و تعم  ییباال تیحساس

آن را محاسبه کرده و مکان   یفرسودگ زانیم دیبا دیکن  یکه منزل و آپارتمان خود را بازساز  دیریگ  یم میکه شما تصم  یهنگام

شما  یرا برا یبازساز اتیاست که عمل  یلیاز دال  یکیموضوع  نیکه هم  دیکن  ییهستند را شناسا ریتعم ازمندیکه ن  ییها

. دیریقرار بگ یهم مورد بررس دیبکار ببر دیخواه یکه م  یونید کرد که نوع دکوراسیخواه دایامکان را پ  نیراحت تر کرده و ا

فرد متخصص  نیا  دیمراجعه کن کندیم تیفعال نهیزم نیمتخصص خبره که در ا کیبه  دیخانه با یبازساز یکار برا  یدر ابتدا

نکته توجه  نیا  به دیبا یکند و از طرف  یم ریمدهد و آن ها را تع یقرار م یهمه موارد را مورد بررس منزلیبازساز نهیدر زم

اتفاق ناگوار خانه   کی یممکن است ط رایشوند ز یبازساز دیباشند با یو فرسوده م یمیقد اریکه بس  ییکه منزل ها  دیکن

 .اورندیرا به وجود ب یریکه فرسوده تر هستند عواقب جبران ناپذ  ییشود و قسمت ها دیشد یو خراب یرانیدچار و
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: بازسازیتصاویر 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

دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، های معماری از جمله 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 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 

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

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

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

 .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

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

 .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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