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 یساختمان مسکون ینما یطراح
 ژهیباب شده است، حرکت به سمت ساخت و ساز به و اریباالتر بس یبا توان مال یافراد  انیکه امروزه در م  ییاز کارها  یکی

شد، چرا  دیمطمئنا خسته خواه مییشما بگو یکار برا  نیا  یایاز مزا  میباشد. اگر بخواه یم یمسکون یساخت ساختمان ها

از ما به   یاریباشد که بس یم یاز جمله اعتبارت  یگرید یایمزا یدارا ،یعال  اریبس یو اقتصاد یمال یایکه عالوه بر داشتن مزا

 .میدنبال آن هست

کردن   یط یدارد که برا یادیز اریپر درآمد و لذت بخش، مراحل بس اریبس یبه عنوان کار یساختمان ساز انیم نیدر ا اما

 نیا  ازیعالقه و وقت مورد ن  ستیبا یم نی. همچندیآماده کن  یو ادار یمال یها یدوندگ یخود را برا دیمراحل با نیدرست ا

 شتریدر ب ایبودن  تیفیبا آن مواجه هستند، کم ک یامروز  یاز ساختمان ها  یاریبسکه   یاز مشکالت  یکی. دیکار را داشته باش

خود  یپروژه ها یبرا یبودن آن هاست. چرا که معماران و سازندگان آن ساختمان ها وقت و توجه کاف تیفیک  یمواقع ب

 لیخود تحو یرا به مشتر اردنامطلوب د  ییو نما نییپا تیفیبا ک یکه مصالح  یسبب ساختمان نیکنند و به هم  یخرج نم

 دهند. یم

 یکیکه   ی. در حالدیتوجه نکرده باش انتانیاطراف  یحت ایساختمان خود  یمعمار به نما کی دیتا به حال از د دینما! شا میگفت

که بهتر است به   یموضوع نیباشد. اول یدادن به نما م تیتوجه و اهم ،یمسکون یها یموضوعات در معمار نیاز مهم تر

به ساختمان  یمتفاوت یجلوه یینماست. چرا که هر طرح و هر نما یرنگ مناسب برا نیانتخاب مصالح و همچن  دیآن توجه کن

 ینما دیخواه ی. اگر مدیبخش یکار روح به ساختمان خود م  نیروح دارد و شما با ا یبخشد. در واقع هر جسم یشما م

 ای. آدیساختمان خود نگاه کن بهو از چشم آن ها  دیبگذار اننندگیب یخودتان را جا دیساختمان خود انتخاب کن یرا برا یخوب

 .یا  قهیباسل یچه معمار و کارفرما“ دییگو  یبا خود م د؟یبر یساختمان خود لذت م یدر حال حاضر از نما

 یخانه. هر چقدر هم که شما داخل ساختمان و ندیتواند داخل آن را بب یشود، نم یاز کنار ساختمان شما رد م  یفرد یوقت

 یخارح از خانه، تنها نما نندگانیب د،یصرف کرده باش ادیز ینهیآن زمان و هز  یو برا دیباش دهیچ قهیو باسل بایخود را ز

 یرا صرف نما یادیساختمان، زمان و وسواس ز کیمعماران و سازندگان  لیدل نیهم. به نندیب یشما را م یساختمان مسکون

 یو هماهنگ ییبایز نیکنند. البته ا  جادیساختمان شما ا یاجزا  انیرا م یمناسب یو هماهنگ ییبایکنند تا بتوانند ز  یخانه م

 وجود داشته باشد. زیمحل ن کی یتمام ساختمان ها نیدر ب یهماهنگ دی. بلکه باستیفقط مربوط به ساختمان شما ن

که   یزیقرار دارند. چ یظاهر یرده کیها در خانه یهمه د؟یها توجه کرده ا لمیدر ف یخارج یکشورها  یهابه حال به خانه تا

 یخواهند ساختمان خود را طور یسازندگان و مالکان م یجا همه نیشود. چرا که در ا یدر کشور ما کمتر به آن توجه م

 کنند.  یمحل نم یساختمان ها انیم یبه هماهنگ یبسازند که زودتر به فروش برسد و توجه
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 اریبس یو مهندس یفن یها یژگیو توجه به تمام و تیرعا د،یریبگ میساختمان خود تصم ینما یبرا دیخواه یکه م  یهنگام

 رییتواند منجر به تغ یرا با خود به همراه دارد و م یادیمشکالت ز ،یجزئ یخطا کی یحت ،یهرگونه کوتاه رایمهم است، ز

 آن شود.  بیشکل ساختار و تخر

 یلیرا خ یژگیو نیهرچند که ما انسان ها به خاطر تنوع طلب بودنمان ا ستند،ین یشگیاست که هم  نینماها ا گرید یژگیو

دوباره  یانهیشما مجبور به صرف زمان و هز یکه بعد از مدت کوتاه  ستیمعنا ن نینبودن نما به ا یشگی! هممیدوست دار

 نیشود و ا یم بیتخر یاز مدتبعد   یزیکه هر چ  دیشه در نظر داشته باشیرا هم نی. ادیشو یساختمان خود م ینما یبرا

 ۲۰از   شیکه سن آن ب  یمیخانه قد کی دیدارد. با خر یبستگ زیاستفاده از آن ن  ینحوه  نیو همچن طیمح طیموضوع به شرا

 ۳۰ یبه طور متوسط برا انهر ساختم ،یکل  یقاعده  کی. طبق دیکن  یرا بررس یخارج طیمرحله شرا نیدر اول دیبا سال است،

از ساخت آن در حال رشد است،   عتریسر اریامالک و مستغالت بس  یشده است، اما از آنجا که تقاضا برا یسال استفاده طراح

 کار کنند.  یشتریساختمان ها مجبور هستند مدت زمان ب

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: یساختمان مسکون 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 نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می تعمیرات،

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ت جلب رضایت مشتری و کارفرما میترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم اساز مهم

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

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.ید و هر سوالی که داشتید در مشاورهکار ببین

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

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

مشغول  1۳89کار 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 کنیدد و سطح کیفی و از قیمت آنداخلی را بررسی کنی

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

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

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

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 دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سالگروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 

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

د. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرمایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاور 

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

 .دمی کوش

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه 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 

 .ما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشیدآن محیط، ش  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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