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 نما یطراح
آن را مشاهده   رونیتوانند از ب یشود که افراد خارج از ساختمان م یاز ساختمان گفته م  یساختمان به ضلع و بعد کی ینما

 جادیافراد مختلف ا  یرا برا هیاول  یتواند تعامل یاست که م  نیهر ساختمان، ا ینما تیاهم  لیدال نیاز مهم تر  یکیکنند. 

 یزیچ نیاول  د،یکن  یآن نگاه م  رونیب یکه به نما  ی. زماندیکن  یساختمان عبور م کیکه از کنار   دیکند. خودتان را تصور کن

 نیا  ینما یاز رو  دیتوان یشماست. شما م یرو به رو یتجار ای یادار  ،یساختمان مسکون یشود، نما یکه مشاهده م

 .دیقضاوت کن زیآن را ن  یداخل ونیو دکوراس یساختمان، طراح

ساخته شد. درست مانند خود ساختمان!  یداشته باشد و با مواد و مصالح متفاوت یتواند حاالت مختلف یساختمان م ینما

انتخاب مواد و مصالح   یدارد. برا یادیز تیاهم  دیساختمان خود انتخاب کن ینما یطراح یکه شما کدام ماده را برا  نیا

افراد   نی. ادیریکمک بگ  یطراح داخل ایمعمار  کیاز   دیتوان یآن، م  یامناسب بر  یانتخاب طراح  نیساختمان و همچن یبرا

 نیاز مهم تر  یکی د،یخانه را داشته باش دیاگر قصد خر  نینما کمک کنند. همچن نیانتخاب بهتر  یتوانند به شما برا یم

در  دیحاضر هست ایآ  یمهم درون آن است. ول دییاالن با خود بگو  دینما ساختمان خواهد بود. شا یشما طراح یمسائل برا

نامطلوب هستند؟  ،یآن از نظر بصر  ینما یاز قسمت ها  یاریآن به شدت خراب شده و بس  یکه نما  دیکن  یزندگ یخانه ا

تواند  یمناسب م یخارج یداشته باشد. داشتن نما زین یخوب یخارج ینما دیدارد، با ییبایکه درون ز  ی! خانه اریقاعدتا خ

استفاده   یایاز مزا  گرید یآن داشته باشد. برخ  متیق نیخانه و همچن تیفیخانه، ک ییبایشما، ز یهیدر روح یادیز راتیتاث

 باشد: یم ریهر ساختمان به صورت ز یمناسب برا یاز نما

 کیتوان به عنوان  ینما را بم مانند باد، باران، گرد و خاک و اجسام مختلف: یدر مقابل عوامل خارج یمانع و سپر 

تواند از آن  یساختمان شما م یباشد، نما یآب و هوا در حالت بد  یدر نظر گرفت. در صورت یساختمان یلباس برا

 محافظت کند.

 ساختمان شما  د،یکن  یساختمان خود انتخاب م یرا برا یمنحصر به فرد یکه نما  یساختمان: زمان یبرا یتیهو جادیا

آن بر   یرا برا یخاص ینما یکه طراح  دیخاص را تصور کن یبا برند یساختمان تجار کیشود.  یم تیشخص یدارا

 افتد!  یخاص آن م ینما یطراح ادیبه  شد،با دهیکه نام آن برند را شن  یاند. احتماال هر فرد  دهیگز

 ساختمان شما و مواد و مصالح  یداخل یساختمان شما: اجزا یبرا یصوت یقیعا  دجایساختمان و ا یعیطب یهیتهو

کار را انجام دهد.   نیباشد تا ا یمناسب یهیتهو یدارا دیبه هوا دارند. ساختمان شما با اجیاحت  یآن هر از گاه

خود  ینازک در خانه وارید کیباشد. اگر  یوبخ یصوت قیتواند عا یساختمان مناسب م یداشتن نما نیهمچن

امکان   نیساختمان به شما ا یخوب برا یشوند. نما یجا به جا م یکه صداها به راحت  دیدان یحتما م د،یداشته باش

 .دیمنزل خود داشته باش یبرا یصوت یقیدهد تا عا یرا م
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 نیساختمان مناسب به ساختمان شما ا ی: داشتن نمایبه صرفه از انرژ یمهم در استفاده اریبس یداشتن نقش 

 نیسرد به داخل را ندهد. همچن یورود هوا یدهد تا در فصل سرد، گرما را درون خانه حفظ کند و اجازه یامکان را م

 دارد. یخانه نگه م طیخنک را در داخل مح یدر فصل گرم هوا

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: نما 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

و منزل، های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری 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
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باشد داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون از مهم

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

وان نمونه های انجام شده را به عنتوانید 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 های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

لف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و کنند که با مراجعه به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه 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 کنیداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آند 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قت رعایت کرده و همواره ها را با دگروه 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
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 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  

 

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

https://decotarhco.com/
https://decotarhco.com/
http://instagram.com/decotarhco
http://twitter.com/decotarhco
http://t.me/ebi_hbbi
http://www.castbox.fm/ch/4571986
http://www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g
http://www.aparat.com/decotarhco
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