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 آشپزخانه  یداخل یطراح
گذارد. همان طور که   یم یادیز اریبس ریمنزل تاث یداخل یدر منزل است که در نما ییقسمت ها نیاز مهم تر  یکیآشپزخانه 

ما در آنجا انجام  یروزمره در زندگ تیاست که فعال  یاز نقاط  یکی نیآشپزخانه قلب خانه است. همچن  م،یا  دهیما شن یهمه

 ونیو دکوراس یبهتر است که به طراح نیهم ی. براریشستن لباس ها و غ ا،شود. از جمله شستن ظرف ها، خوردن غذ  یم

 یفرسودگ . اغلب خانه ها پس از گذشت زمان دچاردیده تیاهم  د،یکن  یآن انتخاب م  یکه برا  ییها الیمتر نیآن و همچن

 نیاز ا  زی. آشپزخانه ندددر آن ها انجام گر  یبازساز د،یو عمر مف تیفیشوند و بهتر است به منظور باال بردن سطح ک یم

 کند.  رییساختار تغ یاز طراح  یبعد از مدت دیو با ستین یمستثن یفرسودگ

بر و زمان بر است. اما  نهیآن هز  یداخل یطراح نیآشپزخانه و همچن  یکنند دوباره ساختن و بازساز  یاز افراد تصور م  یبرخ

آشپزخانه   یو مطلوب برا قیدق ییخوب،اجرا یداخل یطراح کی جادیاست که بعد از ا  نیباره وجود دارد ا نیکه در ا  ینکته ا

 .دیکرد؛ پس نگران نباش  دیدر آن فضا را مشاهده خواه نیخود و ساکن اتیروح یآن را بر رو  راتیشما تاث

 یمناسب یدر جا زیانتخاب شده اند و همه چ  یو رنگ ها به درست لیکه تمام وسا  دینیب یو م دیشو یم ییفضا که وارد  یزمان

آشپزخانه برعکس   یداخل یکند. طراح  یصدق م زیاشپزخانه ن  کیموضوع در مورد  نی. ادیکن  یقرار دارد، احساس آرامش م

 لذت بخش و جذاب است. اریباشد، اما بس یکار سخت  دیتصور افراد مختلف، شا

کار   نیبا هم ارتباط دارند و ا زیهمه چ ییکه گو  دیکن  یطراح یخود را به گونه ا یدوستانه، آشپزخانه  هیتوص کیعنوان   به

 یصندل یرو نکهیا  ای دیست کن یچوب یها یصبحانه را با عسل زیمثال م دیرا ماهرانه و با کمک موارد مربوط به هم انجام ده

تواند  یها را م نتیکاب  یها، مثل دسته ها یکار  زهیاز ر  یباشد. بعض یکی تانیها یکه با پشت  دیبپوشان یها را با پارچه ا

 یمکان ارائه دهنده  کیاز   ایاش  دیکرد. عالوه بر خر  جادیآن ها ا  یرا بر رو یساده ا دیمتفاوت ساخت و طرح سف یکم

با  ایاش  نیهمه ا بیمختلف و بعد ترک یاو لزومات آشپزخانه از جاه هیو فروش اسباب و اثاث دیمحل خر ل،یوسا نگونهیا

استفاده   زیزرق و برق دار ن ایو اش دیکرده ا  دایپ تانیکه در سفرها  ییایاز اش  دیتوان یکامال تک، م  ییفضا جادیو ا گرید کی

 . دیبه فضا بده یشتریب تیمیاحساس صم  یو به گونه ا دیمنسجم تر و راحت تر بده یآشپزخانه، احساس  یتا به فضا دیکن
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: آشپزخانه  یداخل یطراحتصاویر مرتبط با 

   

   

   

 

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ایرانیترین معماران  شرکت 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 میقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمتدر منط

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!

 

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

 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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