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 ساختمان ناتیتزئ
به  نیزایو د یداخل یباشد که متناسب با نوع طراح یم یداخل ونیاز اقالم دکوراس  یعیوس فیساختمان شامل ط ناتیتزئ

 نت،یلم نت،یو پارکت و کاب زیقرن ،یوارید یمحصوالت شامل انواع کاغذ ها نی. ادیآ  یکمک دکوراتور و طراح م

 یپرده، نقاش شن،یسقف کناف، پارت ،ییگلو  بزارا  ،یسقف یگلها  ،یموکت،کفپوش چوب پالست، ترمو وود،گچ بر

 باشد. یمدرن م یکار  نهییو آ نهیشوم نت،یلم نیرز نت،یلم شهیمدرن، سقف کاذب، ش یواریپنل د ک،یساختمان،سرام

 ساختمان عبارت اند از: ناتیتزئ نیاز محبوب تر  یبرخ

 رینظ یانواع مختلف  یمحصول دارا نیگردد و ا  یبه کفپوش نصب م واریاست که در محل اتصال د  ینوار :زیقرن 

 باشد. یاف م  یو ام د یس یو یپ ،یچوب ،یسنگ ،یکیسرام

 یشود و در طرح ها و رنگها یچسبانده م وارید یاست که رو  بایو ز ینییتز یپوشش یواریکاغذ د  :یواریکاغذ د 

 گردد.  یعرضه م  یو رول یباشد .به صورت متر یمختلف در بازار موجود م

 :باشد، و از  یمقاوم تر م گرید یحرارت، چوبها شرفتهیپ زمیبا مکان یاز چوب که به علت  فراور   یگونه ا  ترمووود

 باشد. یم یساختمان ناتیاقالم تزئ  نیجمله محبوب تر

  :توان از  یاستفاده از فرش م  یکه به جا  دیآ  یساختمان به شمار م یناتیمهم تزئ یاز کاالها  یکیموکت ها موکت

 ناتیو تزئ  ونیدکوراس نیها و متخصصاز صاحبخانه  یاریباشد، بس یفرش م یبرا یمناسب نیگزیآن استفاده کرد و جا

 از موکت استفاده کنند.  دهندیم حیساختمان ترج

 :یسر کی. پارکت ها از شودیساختمان استفاده م ناتییاست که در تز  ینوع کفپوش چوب کیپارکت  پارکت 

 دهند. یشدن  در کنار هم سطح را پوشش م دهیقطعات درست شده است که با مرتب چ

 است که در هر مکان  و هر دوره  شکل و روش حاص خود را داشته است..   یمعمار یشاخه ها  ریاز ز  یکی :یبرگچ

 متفاوت بوده است. یخیمختلف تار یهااستفاده شده در دوره   یها یگچبر  زین رانیدر ا

 :ردیگ  یمورد استفاده قرار م اریبس یساختمان ناتیکه در تزئ  دیآ  یبه حساب  م یکناف، نوع مدرن  گچبر  کناف .

در  یادیدر اجرا   کاربرد ز یراحت لی. به دلشودیاستفاده م  یساخته گچ شیپ یها کناف از پنل  یسازه ها هیته یبرا

 دارد. یساختمان ناتییتز

 یادار  یساختمان ها و مکان ها یداخل ناتییتوان در تز یکه م  یو جدا ساز یقسمت بند یعنی شنیپارت :شنیپارت 

 و به دو صورت ساده و متحرک وجود دارد. باشدیم شهیش ای ومینیآلوم  ایاز آن استفاده کرد .جنس آن از چوب 

 :و مانع  شودیمنزل م یداخل یفضا ییبایساختمان است که باعث ز ناتیتزئ یبرا ازیمورد ن لیاز وسا  یکیپرده  پرده

 شود . یاز نفوذ نور و گرما و سرما م
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 یدرون یوارهایکه به د  دیآ  یساختمان به شمار م یو خارج یداخل ناتییاز ارکان تز  یکیساختمان  ینقاش :ینقاش 

 بخشد . یجلوه م یرونیب یو گاه

 و  یبهداشت سیمنزل است که در سرو ونیو دکوراس ناتییاز عناصر  مورد استفاده در تز  یکی کیسرام :کیسرام

و دوام آن توجه داشته  تیفیبه ک دیبا کیسرام دیکاربرد دارد. در هنگام خر  زین ییرایحمام و آشپزخانه، راهرو و پذ

 .دیباش

 ونیدکوراس رییتغ یسهل و  آسان برا یاست. راه  یداخل ناتییعناصر تز  نیدتریاز جد  یواریپنل د :یواریپنل د 

 شود. یو پاش انجام م ختیو ر ییبه بنا ازیاست که بدون ن  یداخل

 است   یمنیا  یها از نمونه  شهینوع ش نیمختلف است. ا یکاربردها  یمناسب برا شهیاز انواع ش  یکی :نتیلم شهیش

 برخوردار است. ییباال اریکه از مقاومت بس

 یباشد و دارا یم واری. دکور د نیباشد که مناسب تزئ یم یداخل ونیاقالم دکوراس  نیاز مهمتر  یکی : وارپوشید 

 است.  یانواع مختلف

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: ساختمان ناتیتزئتصاویر مرتبط با 
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 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیو دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و باتجربهشرکت معماری 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان حبیبی هم اکنون   کند.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

امی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله هنگ

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهدر دکوطرح شما می .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 گان ما از ما بپرسید.ی رایکار 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

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 .اده خواهد شدغیره به شما ارائه د 

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 .کنیدها اطالع پیدا  داخلی 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 

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

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد 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 

ن یک شرکت معماری شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوا  . 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 سعی کرده ایم بهترین عملکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سال

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

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

ها تجربه ن، و همچنین سالگروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردا 

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

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

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

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

 .ته باشیدآن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داش  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!

 

 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  
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 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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