
 

 

 محوطه سازی تالار

انجام شود  طراحی باغ تالار باید با بررسی مشاوران و متخصصان )Hall landscaping (محوطه سازی تالار

دی شما .آن ها با مراجعه حضوری در محل و بازدید از فضای داخلی باغ تالار با توجه به خواسته و طرح پیشنها

 .بهترین طراحی محوطه سازی تالار را انجام می دهند

رسید مرحله اجرا و  طراحی فضای سبز باغ و تالار زمانی که طرح نهایی به تایید مشاوران و متخصصان در زمینه

را برای سایر بخش های مورد نظر  مراحل محوطه سازی تالار.پیاده سازی طرح و ایده مورد نظر انجام خواهد شد

 .نیز انجام می دهند طراحی فضای سبز شهری از جمله باغچه و ویلا و باغ و

در مجموعه ما زیر نظر افراد متخصص در این زمینه و با دقت و حساسیت بالا با توجه  طراحی محوطه سازی تالار

به نیاز و خواسته مشتری و سلیقه شخصی آن ها با هزینه مناسب و در کمترین زمان ممکن انجام می 

ماره های و باغ ، ویلا می توانید با ش هزینه محوطه سازی تالار شود.جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و اطلاع از

 .موجود در سایت در ارتباط باشید

 

با انجام طرح اولیه و تایید طرح از سوی کارشناس و مشاوره پروژه با بکارگیری افراد  اجرای محوطه سازی تالار

باتجربه در این زمینه اجرا می شود.مصالح و گیاهان و درختان مورد نظر به محل آورده می شود و با مشخص 

 .خورده می شود محوطه سازی تالار استارت کردن محل قرارگیری آن ها

و باغ سنتی با پرسنل باتجربه و ماهر جهت طراحی و اجرا انواع  طراحی محوطه سازی تالار عروسی مجموعه

بت سفارش و طرح مورد نظر خود بهترین طرح محوطه سازی آمادگی خود را اعلام می کند.شما می توانید با ث

 .را برای باغ تالار ، سفره خانه سنتی و ویلا شخصی خود داشته باشید پروژه محوطه سازی طراحی و

 محوطه سازی تالار عروسی
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با احداث محلی جهت تشریفات عروس و برگزاری آتش بازی در اندازه مشخص و با  محوطه سازی تالار عروسی

های زیبا ،بادکنک آراییی و گل آرایی آن ها می تواند  الاچیق انجام می شود.ساخت سایبان و رعایت ایمنی کامل

 .باشد که باید با دقت و رعایت موارد ایمنی انجام شود محوطه سازی تالار عروسی از موارد مهم در

 

سیک و مدرن ، سنتی یا تاریخی جهت عکاسی و یا فیلمبرداری احداث جایگاه خاص و متفاوت با تم متنوع کلا

محوطه سازی تالار  عروس و داماد و سایر مهمان های حاضر در محل می تواند از ایده های جذاب و خاص

 .محسوب شود عروسی

با اضافه نمودن مکان پذیرایی سنتی مشابه قهوه خانه یا آشکده سنتی  محوطه سازی تالار عروسی گاهی در

ایجاد می کنند.شما می توانید جهت ارائه  محوطه تالار فضایی را برای پذیرایی مهمانان با چای یا آش رشته در

و ساختمان  طراحی محوطه سازی فضای سبز تالار ایده های خلاقانه و خاص خود با مراجعه به وبسایت مجموعه

 .های مسکونی و اداری و تجاری با مشاورین ما در تماس باشید

اران ما با صبوری و دقت به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ می دهند و راهنمایی های لازم را جهت انتخاب همک

المان یا عنصر طبیعی یا مصنوعی در محل به مشتریان خواهد داد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با 

 .مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید

از جمله محوطه سازی باغ تالار، ویلا و باغچه سنتی، محوطه سازی باغ ویلا ، حیاط مجموعه ما در زمینه هایی 

ساختمان های مسکونی ، آپارتمان های کوچک و بزرگ ، محوطه سازی ساختمان های تجاری و اداری ، 

 .تفریحی و گردشگری جهت احداث فضای سبز مناسب فعالیت می کند

اد متخصص و ماهر در این زمینه می باشد که با بررسی شرایط و میزان نکته مهم در مجموعه ما به کارگیری افر

بودجه در نظر گرفته بهترین طراحی را انجام و به مرحله اجرا می رساند.تیم ما با بهترین مصالح و با توجه به نیاز 
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عروسی را و درخواست مشتریان و تجربه خود در کمترین زمان و با قیمت مناسب طراحی و محوطه سازی تالار 

 .انجام می دهند

 محوطه سازی باغ تالار

از محل انجام می شود ، کارشناس با در نظر  کارشناس و متخصص محوطه سازی با بازید محوطه سازی باغ تالار

گرفتن خواسته و نیاز مشتریان با دانش و تجربه فردی خود بهترین طرح و مدل را طراحی و به مرحله اجرا می 

 .رساند

کشیده شده و محل  پلان محوطه سازی تالار عروسی پس از این مرحله با در نظر گرفتن نوع خواسته مشتری

، گیاهان و درختان  برکه های مصنوعی ، آلاچیق یا استخر لمان های خاص و جذاب از جملهقرارگیری عناصر و ا

 .ص می شودزینتی با توجه به تجربه و ایده های خلاقانه کارشناس و نظر مشتری مشخ

 

شما می توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی در زمینه طراحی و اجرا و میزان بودجه و هزینه های طراحی و 

و کارشناسان ما در تماس باشید.همکاران ما آماده  پیاده سازی طرح در تالار عروسی یا باغ ویلا با مشاورین

 .پاسخگویی به تمام سوالات شما عزیزان می باشند

 پلان محوطه سازی تالار عروسی
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با بررسی شرایط محیطی تالار عروسی طراحی می شود .در پلان محوطه سازی  پلان محوطه سازی تالار عروسی

ی و عناصر ارتباطی تالار که شامل آسانسور و راهرو و پله می تالار عروسی عناصر و المان های مختلف در فضا

 .شود مشخص می شود و مسیر دسترسی به آن ها مشخص می شود

با تفکیک مسیر ورودی مردانه و زنانه و تقسیم فضای مهم تالار عروسی پلان محوطه سازی تالار عروسی طراحی 

مشخص نمودن سرویس بهداشتی ، جایگاه عروس و داماد ، می شود تا با تایید صاحب تالار به مرحله اجرا برسد.

تامین پارکینگ جهت پارک ماشین مهمانان ، ایجاد فضای سفره خانه و سالن های مجزا برای پذیرایی همه از 

 .موارد مهم در طراحی پلان تالار عروسی محسوب می شوند

با اکسسوری های  طراحی محوطه سازی تالار عروسی

با درخت و  سازی فضای بیرون محوطه خاص و جذابی از جمله آلاچیق ، سایبان های چوبی ، قهوه خانه سنتی و

 .گیاهان مختلف آبشار و تونل سبز و پل چوبی معلق ، رستوران های سنتی و کافی شاپ و غیره انجام می شود

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با مراجعه به وبسایت مجمعه ما با مشاورین و 

احی و اجرا آن در محل در ارتباط باشید.همکاران ما با بررسی کارشناسان متخصص در این زمینه جهت انجام طر

را برای شما طراحی و اجرا خواهد  طراحی محوطه سازی های لازم و رعایت استاندارد و قوانین و ضوابط بهترین

 .کرد

 09300145131 ،09127927904 شماره تماس های گروه معماری آرسس

 مفتخریم شما را طراحی محوطه مورد نظر خود یاری کنیم
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