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 نورپردازی نما
 زیدر شب ن یشهر یافراد و حضور آن ها در فضاها  یاجتماع  یاز زندگ  یآن موجب شده تا بخش  اتیو ضرور یشهر یزندگ

آن فقط در   تیاست و اهم  یو منظر شهر یاز معمار  یجدا نشدن یساختمان، جزئ ینما ینورپرداز لیدل نیبه ا ابدیادامه 

 .شودیمطرح م یشهر به صورت کل رنورها د یبلکه به عنوان سامانده ستیساختمان ن ینما

نور  یشهر معمار کیجداره ساختمان در منظر شبانه  شینما یچگونگ یآن برا  یزیرنما و برنامه ینورپرداز ینحوه طراح به

و  یشرکت معمار یداخل ونیو دکوراس یمانند شرکت معمار یا  یداخل ونیو دکوراس ی. شرکت معمارشودیگفته م

ساختمان شما  ینورپرداز تواندیم یبه خوب یو معمار یورپردازتخصص همزمان در امر ن لیدکوطرح به دل یداخل ونیدکوراس

 استاندارها انجام دهد.  هیکل  تیرا با رعا

 یمنظره آن در شب است. استفاده غلط از نورها ییبایساخت و زانسان  یهاطیمح یسازدر مناسب ینور، عامل اساس یمعمار

شده  ینور یهایموجب آلودگ زیمانند تهران، مشهد و تبر یبزرگ یدر شهرها ییروشنا یپرتوها حیناصح تیو هدا یمصنوع

 ینورپرداز یدر طراح ستیبایا ملذ  شودیم نندهیموجب دفع مخاطب و ب هااز ساختمان   یاریدر بس یرگیخ جادیا  لیو به دل

نما متفاوت  یبه نورپرداز ازیمتفاوت ن یهایمختلف با کاربر یبدآن ها توجه شود الزم است ذکر شود که در ساختمان ها

 یطراح یبرا ینورپرداز نیصامر است. لذا استفاده از متخص  نیبه متخصصان ا ازیآن ن  حیصح یاجرا  یو برا یبوده و طراح

 .رسدیبه نظر م یضرور یمتناسب با کاربر ینورپرداز

 نما باشد: ینورپرداز یطراح یبرا یمناسب یبه راهگشا تواندیم یبه صورت کل ریبه نکات ز توجه

 بر آن ها دیتاک یمهم برا یهاروشن کردن قاب پنجره 

 بنا یو عمود یافق  یهاتمیبر ر دیتاک 

 نما، کنج ساختمان یاصل  یهادهیبر ا دیتاک 

 ستون، روشن  نهیستون ها، روشن نمودن پس زم تمیبر ر دیباال، تاک ای نییبر ستون و روشن کردن ستون از پا دیتاک

 ستون نیکردن طرف

 یبه خصوص در ساختمان ها تیامن  جادیو ا شتریخوانش ب یو سواره و طبقه همکف برا ادهیعابر پ  یبر ورود دیتاک 

 یمسکون

 ساختمان یبر خط بام ساختمان و نشان دادن حجم کل دیتاک 

 به خصوص در معابر پر تردد یرگیاز خ  یریجلوگ یبرا ادیمصالح با قدرت انعکاس ز ینورپرداز تیممنوع 

 از   یریجلوگ یها براپنجره ریپروژکتورها در ز یریمانند قرارگ ادیتابش ز یهابا شعاع ینصب منبع نور تیممنوع

 در ساختمان نیار ساکنو آز  ینور یآلودگ

https://decotarhco.com/


 

Decotarhco.com  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح 

 وارهیپنجره با شعاع تابش کمتر از عمق د یهاوارهیاستفاده از منابع نور با شعاع تابش کم و نصب منبع در د  

 یضرور یتوجه به نوع کاربر زین ینورپرداز یدر طراح جهیدر نت شودیم یمتفاوت یهایمختلف موجب معمار یهایکاربر

 یازین هایکاربر  یانجام شده در آن محل باشد. در بعض  یکاربر  یایباشد که گو یابه گونه دیاست. در واقع استفاده از نور، با

ساختمان باشد،  یعملکرد  یازهاین یانداره که جوابگو  نیهم ی. نورپردازستین ادیز رمتعدد با شدت نو یبه کاربرد نورپرداز

 یفضاها پرداخته شود، فضاها یشبانه به نورپرداز یازهایو ن یاگر بدون توجه به کاربر.  شودیخوب محسوب م ینورپرداز

 زانیبلکه موجب گر کند،یشبانه کمک نم یامر نه تنها به تداوم زندگ  نی. اشودیم لیتبد کنندهرهیخ یاز نورها  ییایشهر به در

 .شودیآن ها م  شینوع فضاها و سلب آسا نیشدن مردم از ا

آن   یدهنده کاربرخود نشان  ،یدر بدنه شهر ییروشنا نیشدن ا دهیها و دخانه یداخل یآنجا که روشن شدن فضاها  از

 یامدهایو پ ینور یامر انجام شود تا آلودگ  نیا  نیبا کمک متخصص دیبایم یمسکون یدر فضاها یهاست. لذا نورپرداز

 شتریب ،یمسکون یهاساختمان ها و مجتمع یرونیب یفضا ینورپرداز درنشود.  جادیا  نیساکن یبرا یآلودگ  نیاز ا  یناش یمنف

 ساختمان مد نظر است. یخارج یهاوارهیو د ادهیسواره و پ یهایبه ورود دیتأک

 نیدر شب است. همچن یمعرف حجم کل زین یدیگسترده و تأک  یساختمان وجود نورها یحجم کل شینما یموارد برا یبرخ در

. البته در شودیم دینشستن تأک یو فضاها رهایمس یروف گاردن است، به نورپرداز ایو  اطیح یکه دارا  ییدر ساختمان ها

 زانینور، رنگ نور و م یباشد و نحوه استفاده از هر فضا معمار یداخل یمارمع یدر راستا دیبا ینورپرداز زین یداخل یفضاها

اتاق خواب ها،   ،یناهارخور ،ییرایروم، پذ یو یآشپزخانه، ت  ،منینش یمثال نورپرداز ی. براکندیم نییشدت نور را تع

 مند شود.خاص بهره یژگیبا و یهاشده و از چراغ یطراح ویبه صورت دکورات تواندیم یداخل یهاکتابخانه، پله

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: نورپردازی نماتصاویر مرتبط با 
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 شرکت دکوطرحدرباره 
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 ات دیگر را ارائه میتعمیرات، نما و سایر خدم

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

باشد ری و کارفرما میترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتاز 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.ه داشتید در مشاورهکار ببینید و هر سوالی ک

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

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

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 کنیدز قیمت آنداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و ا

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

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

دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  شرکت معماری و دکوراسیون داخلی . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می
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کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

و به  ها با داشتنسعی 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 

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

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

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

ئه جز به جز مراحل شما کارفرمایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارا

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

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

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

 .کوطرح نهایت رضایت را داشته باشیدآن محیط، شما نیز از گروه د   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
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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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