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 یتجار ینما یطراح
 یمسکن لزوما محل نیمهم مسکن است. ا یمسئله رد،یگ  یاز محافل مورد بحث قرار م  یاریکه امروزه در بس  یاز مسائل  یکی

و اجناس  ایو فروش اش یاز مردم به شغل مغازه دار  یاریامروزه بس  دیدان ی. همان طور که مستیانسان ن  ستنیز یبرا

 یملک ایتواند مغازه  یافراد م  یهمه ایکسب درآمد آن هاست. اما آ  یبرا یموضوع راه نیمختلف مشغول هستند که ا

 یمقدار ثابت رانیدر ا ریاخ  یسال ها نیملک در ا متیکه ق  ییکنند؟ از آن جا  هیخودشان ته یمناسب برا متیبا ق یتجار

کند تا همان ملک را   یم یداشته، سع اریدر اخت یتجار یکه از گذشته ملک  ینداشته و همواره رو به باال بوده است، هر کس

در نگاه اول  یزیرا به خود جلب کند. اما چه چ انیکند تا نظر مشتر  لیتبد بایز یمختلف آن را به ملک ینگه دارد و با روش ها

کار کرد که مورد توجه افراد مختلف   یملک طور نیا  یتوان رو یکشاند؟ چطور م  یم یملک تجار نیرا به سمت ا یمشتر

 رد؟یقرار بگ

تواند  یملک م کی یآن داشته باشد. نما  یبر ارزش ماد یادیز اریبس ریتواند تاث یم یملک تجار کی یرونیب یکردن نما  بهتر

 د،یکن  یداریمغازه خر کی ای یملک تجار کیخودتان  یشد برااگر قرار با  دی. تصور کناوردیب نییپا ایارزش آن را باال برده 

در  دیبده تیخود اهم یملک تجار یرونیب ینامطلوب؟ اگر شما به نما ینما ای باشدداشته  ییبایز ینما دیده یم حیترج

 کرد.  دیخواه یشتریهنگام فروش آن سود ب

کنند. از   یم یادیکمک ز  زیتوسط معماران و طراحان ساخته شده اند، به کاربران خود ن یو با دقت کاف یکه به خوب  یینماها

خود  یملک تجار یبرا یکاف  تیباشند که صاحب آن اهم یمعن نیتوانند به ا یتر م یو معمول فیضع ینماها گر،یطرف د

 .ردیگ  ینسبت به آن شکل م یتر یمنفقائل نشده است و در ناخوداگاه ذهن ما احساس 

انجام داده   یعملکرد ها را به خوب  یفضا برخ نیذهن ما دوست دارد که ا م،یشو یملک تجار کیوارد  میخواه یکه م  یزمان

 است:  ریعملکردها به شرح ز  نیباشد، ا

 و خارج آن. یداخل ملک تجار طیمح نیدرست و مطلوب ب یرابطه کی جادیا 

 ساختمان و برند آن باشد. یآن و چشم اندازها  یآل ها  دهیملک، ا نیتجارت ا یکه نشان دهنده  یریتصو جادیا 

 دیمختلف و باد و باران شد یتوجه به آب و هوا شامل مقاومت در برابر آب و هواها. 

 خوب. یرینورگ نیو همچن هیباز شدن جهت تهو تیبا قابل ییپنجره ها هیته 

 باشند. یو حرارت یصوت قیکه عا  یانتخاب مصالح 

 هستند: ریبه شرح ز زیبه کار رفته و انواع نما ن یاصل  مصالح

 یا  شهیش ینما 
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 تیکامپوز  ینما 

 یآجر  ینما 

 کسیرامیبا ینما 

 یسنگ ینما 

 یمانیس ینما 

 یچوب ینما 

 کیسرام ینما 

 دیخواه یکه م  یلباس خوب باشد. زمان کی تیتواند مانند اهم یم یملک تجار کی یخوب برا ینما کی تیاهم  زانیم

توان  یم نی. بنابرادیکن  یلباس خود استفاده م نیاز بهتر  د،یاو بگذار  یرو یمثبت ریو تاث دیرا مالقات کن یبار فرد نیاول  یبرا

برداشت افراد مختلف است. اگر آماده شروع برنامه  نیتر یشود، اصل یشما م یملک تجار یکه از نما  یبرداشت نیگفت اول

 .میهست نجایکمک به شما ا  یما برا د،یهست دیجد یتجار یپروژه ها یو طراح یزیر

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یتجار ینما یطراحتصاویر مرتبط با 
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 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، 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 میت حضوری و غیرحضوری به خدمتدر منطقه لواسانات فعال است و به صور 

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

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

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید 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 مینه فعالیتهای معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این ز 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

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

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

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

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

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

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

د و ما همواره در این شرکت کنو 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 

 . ما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خیالی راحت به ما بسپاریدرا به ش

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

است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته  
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شما کارفرمایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل 

وطرح گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دک  .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

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

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

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!

 

 شرکت دکوطرح تماس با
 اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های  

 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  

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
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www.aparat.com/decotarhco آپارات  

 

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

 

 

https://decotarhco.com/
http://www.aparat.com/decotarhco

