
 شرکت طراحی و معماری خانه آبشار

 .پیکره و روح هر فضایی در جهان هستی، به نوع چینش و ترکیب بندی اجزاء آن وابستگی مطلق دارد

طراحی دکوراسیون و معماری داخلی شور و اشتیاق و آرامش را با استفاده از تکنیک ها و سبک های متعدد و طراحی 

 های

 .خالقانه به کوچکترین و بی روح ترین فضاها باز می گرداند

 .سهم بیشتر این حس آرامش از طریق بینایی تامین می شود

 ز جمله محیط و فضاهای پیرامون انسان مانند: رنگ، فرم و مدل، نحوهدر این نقل و انتقال، عناصر و عوامل بسیاری ا

چیدمان، گل و گل خانه، جریان هوا ، صدا و نور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ارتباط محیط واین عناصر 

 فضاهای پیرامونی،

 .باسالمت تن و روان، رشد و شکوفایی حقیقتی اثبات شده است

با تكیه بر اصول و مبانى مهندسى، معمارى و تجربه، تداعى گر ذهن  "شرکت طراحی و معماری خانه آبشار" شرکت

 و سلیقه شما

 .بوده و به رویاهایتان واقعیت مى بخشد

طباق آن با سالیق شماست و تخصص ما اجراى همان رویاها در محیط و هنر ما خلق طرح و زیبایى در رویا و ان

 .فضاى ساختمان است

تاسیس گردیده و با طراحی و  49در سال  "مجد زاده" و "خدابخشی" این مجموعه در شهرکرد با مدیریت مهندسین

 اجرای پروژه های

ادارات و دکوراسیون تجاری و فروشگاهی، لوکس در زمینه دکوراسیون داخلی، دکوراسیون منزل، دکوراسیون داخلی 

 دارای

 .سابقه ای درخشان و نیز گروه طراحی و اجرا خوش ذوق و متبحری، می باشد

با توجه به مشکالت وسایل روزمره زندگی )جدای از مسایل اقتصادی( به عنوان یک معمار و طراح دکوراسیون 

 داخلی باید فضایی

 .و فارغ از مسایل خارج از خانه بتوانیم محیطی امن را ایجاد کنیم جذاب، هماهنگ و دلنشین را خلق کنیم

 دکوراسیون داخلی هنری آمیخته با دانش است که به زیبایی و بهینه کردن انتخاب و چینش عناصر در فضاهای داخلی

 .و ارتباط آنها با یکدیگر در ساختمان های مختلف می پردازد

 

 "خط مستقیم برای انسان است و خط منحنی متعلق به خداست. "آنتونی گائودی
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 2با ارائه تصاویر سه بعدی می توانیم مشتریان با واقعیت و از نزدیک رو به رو سازیم و این کار نسبت به طراحی 

 .بعدی برای مشتریان جذابیت بیشتری خواهد داشت

احی سه بعدی به شما کمک خواهد کرد تا مشکالت را قبل از شروع پروژه کشف کنید و این به شما کمک خواد کرد طر

 .تا زمان و هزینه شما هدر نرود

 خدمات

 نصب و اجرای انواع کاغذ دیواری 

 نصب و اجرای انواع کفپوش و دیوارکوب 

 طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه 

 اجرای کناف و سقف کاذب 

 اجرای نور پردازی ساختمان 

 طراحی و اجرای نما داخل و خارجی انواع ساختمان های تجاری، مسکونی و اداری 

 طراحی و ساخت کابینت های دکوراتیو 

 طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 

  داخلیاجرای کلیه آیتم های دکوراتیو در دکوراسیون 


