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 یادار  یداخل یطراح
شما در تمرکز )و  ییتواند بر توانا یموضوع م نیبر نحوه کار شما دارد. ا یادیز ریآن، تأث  یداخل یطراح یمحل کار و چگونگ

دفتر شما،  یاست که طراح  یبه آن معن نیبگذارد. ا یمیمستق ریتاث یشما و داشتن بهره ور یکل  ییمتمرکز ماندن( و توانا

 کی یادار  یداخل یبرخوردار است. طراح ییباال تیط بزرگ تر مانند شرکت، از اهمیمح کیو چه در  دیچه در خانه کار کن

 یانجام کارها، و داشتن بهره ور  جه،ینت دیبلکه در مورد تول ست،یو تناسب رنگ ها ن ییمجموعه فقط در مورد فنگ شو

 دلخواه است.

 طیکارمند، مح  کیعامل در داشتن تمرکز   نیمهم تر ،یمحل کار و داشتن بهره ور تیمطالعات انجام شده در مورد اهم طبق

 یتواند بهره ور یشده است، م یطراح یدفتر کار خوب که به طرز مناسب کیاست. در واقع گفته شده است که   یو یکیزیف

که با آن ها مصاحبه   یانیاز کارفرما  یمین با  یبا وجود مطالعات و آمارها، تقر ،حال نیدهد. با ا شیافزا  ٪۲۰شما را در حدود 

 نیآن با خبر نشده اند. بنابرا  تیدانند و هنوز از اهم ینم یمناسب تجار یگذار  هیسرما کیمحل کار را  یشده است، طراح

 د؟یکن  یچه م شود،تمرکز ن شیکه باعث افزا  دیکار کن  یطیگر در محا   ست؟یچ یموضوع مهم در بهره ور

مختلف است.  یها طیمح یداخل یطراح رد،یگ  یکه امروز در سطح جهان مورد بحث قرار م  یموضوعات نیاز مهم تر  یکی

ما فقط  یداخل یاست. در طراح  طیمح کی دمانیساختار و چ رییتغ یبرا یزیکردن و برنامه ر  یطراح یبه معنا یداخل یطراح

دارند.  یادیز تیاهم  زیمورد استفاده در آن محل ن یو اجزا ایاز اش  فادهاست  یبلکه نحوه م،یسر و کار ندار طیبا ساختار مح

احساس لذت کنند و   طیکه کارمندان شما از حضور در آن مح  دیکن  یطراح یرا طور طیمح دیشما با ،یادار  یداخل یدر طراح

 یخود را در محل کار م یداریساعات ب زا  یمیاز ن  شتریاز کارمندان ب  یاریبس ران،یدوم خود بدانند. در ا یآن جا را واقعا خانه

 دارد. یادیز تیکه باعث آرامش افراد شود، اهم  یطیتوجه داشتن به حضور در مح لیدل نیگذرانند. به هم

 ریمغز ما تاث نیتوانند بر عملکرد بدن ما و همچن یم م،یکن  یاستفاده م  یکار  یها طیا در محکه م  ییعنوان مثال رنگ ها  به

کار شما   یفضا یمناسب برا یانتخاب رنگ ها  نی. بنابرازدیانگ  یو احساسات را برم یحاالت جسم نیداشته باشند. همچن

 اریبس یبهره ور لیبه دل یشما دارد. به عنوان مثال، گفته شده است که رنگ آب یردر بهره و یگذار  ریتأث یبرا ادیز ییتوانا

خاص  یتواند طاقت فرسا باشد. استفاده از رنگ ها یاز حد هر رنگ، م  شیکه استفاده ب  دیمناسب است. توجه داشته باش

 جادیباعث ا طیمح کیدر  یو آب زبد در ما شود. به عنوان مثال، استفاده از رنگ سب ایحس خوب  جادیتواند باعث ا یم

خود  یکار  طیمح یدر انتخاب رنگ برا نی. بنابرادیافزا  یشما را م جانیشود. در مقابل، رنگ قرمز و زرد ه یآرامش و تمرکز م

 دیبر یبه کار م ونیکه شما در دکوراس  یلی. بلکه رنگ وساستین وارهاید یزی. منظور انتخاب رنگ فقط رنگ آمدیدقت کن

 دارد. یادیز تیاهم
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یادار  یداخل یطراحتصاویر 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

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

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 میبه خدمتدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری 

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 پروژهدر دکوطرح شما می .شوددکوراسیون داخلی محقق میشرکت های 

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع فعالیتهای معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه شرکت

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 .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

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

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

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

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

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

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

ا همواره در این شرکت کند و مو 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

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

 . اهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خیالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خو 

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

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

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

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

 .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

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

 .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
 ر بخش زیر قابل کلیک هستند.برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی د

 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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