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 کناف و سقف کاذب
تواند  یخود م یسقف ها هم به نوبه نییو کف پوش، تز ونیو دکوراس وارهایخانه، عالوه بر د یداخل یفضا یدر طراح

شود. هدف ما   یسقف خانه ها در بازار عرضه م یطراح یبرا یدیجد یبرابر کند. امروزه روش ها نیخانه را چند ییبایز

 عنوان کناف است.  حتو جذاب، ت بایز یروش ها نیاز ا  یکیشما با  ییآشنا

 یاز مولفه ها  یکیخانه ها و بنا بوده اند؛ در  طیو مهم در مح رگذاریتاث یها در همه زمان ها از جمله اجزا و المان ها سقف

 یرییتغ جادیبه ا لیو تما دیممکن است از ظاهر خانه خود خسته شو یدر هر بنا سقف خانه است. گاه یادیو بن یاساس

 یراتییاعمال تغ  د،یانجام ده  دیتوان یکه م  ییاز کارها  یکیمواقع  نیدر ا د؛یاشخود داشته ب یداخل ونیدکوراس ایدر فضا 

 دیتوان ی. موارهاستیسقف و د یزیمد نظرتان، رنگ آم راتییاعمال تغ  یراه برا نیسقف است. آسان تر یو حت وارهایدر د

موارد ممکن است  ی. اما در برخدیکن  نگرا به رنگ دلخواه خود ر  وارهایعالقهتان، سقف و د  یحت ایمنزل  لیبا توجه به وسا

 یاز سقف ها  دیوانت یمنظور م نی. به ادیبده دتریجد یخانه ظاهر یبه فضا شتر،یتر و ب قیعم  یراتییتغ جادیبا ا دیبخواه

نوع از سقف  نیساخته است.جنس ا شیخانه و جزو مصالح پ یسقف اصل یبرا یکاذب پوشش  سقف .دیریکاذب کمک بگ

تواند باشد. سقف کاذب  می …و تیکامپوز  وم،ینیآلوم  شه،یگچ، چوب، ش  ،یس یو یاز جمله پ  یمختلف یها الیها از متر

شود. البته به  یآن وصل م  یجانب یوارهایو د یمناسب به قسمت اصل میفر کیبنا و توسط  یاصل  تر از سقف نییپا یکم

گونه بار و فشار  چیه جهیدر نت شود،یاش پخش م یکنار  یوارهایو د یسقف اصل یسازه رو یبار و فشار اصل نکهیا  لیدل

 شود. یسقف کاذب اعمال نم یبر رو یاضافه ا

قرار  یانواع سقف کاذب را مورد بررس  یایو مزا بیمعا ،یبازساز ایساخت و  اتیانجام عمل  نیاز شروع نصب و در ح  قبل

نصب سازگار شوند. نصب سقف کاذب کناف جزء ساخت و ساز خشک  یشما با فضا یسقف یپانل ها دیو اجازه ده دیده

کناف از جمله سقف   یها . سقفستین یاجینصب آن به استفاده از مالت احت یبدان معناست که برا نیو ا دیآ یبه شمار م

 ی. براردیگ  یمورد استفاده قرار م ویدکورات ایمتحرک و هم به صورت ساده و  ایکاذب هستند که هم به صورت ثابت   یها

 تیو قابل باشدیم یدنسازه مع ایو روساخت انجام شود. بخش روساخت ساخته شده از از گچ  رساختیز دیکناف با  یاجرا

 یاجرا  یبرا هالیو از تا کپارچهیکناف   یاجرا  یها برا پانل از  را نام برد. لیتا ایتوان پانل  یاز انواع آن م  دارد؛ یزیرنگ آم

از پودر   یریدرزگ یشوند و برا یم چیها به آن پپانل  رساخت،یز یشود. پس از اجرا یمشبک استفاده م ایکناف متحرک 

آن شود.   یکپارچگیشود تا باعث حفظ  یآن اجرا م  یرو کیشود؛ سپس ماست یها استفاده مپانل  نیبتونه در ب ایکناف 

نوع مقاوم در برابر آب هم وجود دارد که  نیصدا دارند. همچن قیو عا قیاز جمله ضد رطوبت، ضد حر  یها انواع مختلفپانل 

هم قابل  هالیها، تاو آب در آنجا وجود دارد. مانند پنلمناسب است که رطوبت  ییهامحل  یاست و برا  مانیاز جنس س

 شوند. ینم چیاست و پ  یها وزننصب آن  وهیتفاوت که ش نیهستند با ا رساختیز ینصب رو
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 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: کناف و سقف کاذبتصاویر مرتبط با  

   

   

   

 

 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیمعماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و باتجربهشرکت 

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 میتعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه 

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

اشد بترین 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 

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.هکار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاور 

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

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 .ارائه داده خواهد شدغیره به شما  

به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون 
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های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ع پیدا کنیدها اطال داخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

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

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

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

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

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

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

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

 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

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 ت مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آنگروه دکوطرح با دانستن تمام نکا

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

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

 با ما تماس بگیرید!
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 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 
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