
 

 

  محوطه سازی گل

روشی ساده و جذاب برای زیباتر شدن فضای حیاط  )Flower landscaping (محوطه سازی گل
محوطه .ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری ، بالکن آپارتمان های کوچک ، پاسیو و غیره می باشد

اند محیط را برای بیننده جذاب و زیبا ایده ای ساده ، کم خرج و بدون دردسر است که می تو سازی گل
 .کند

در ادامه قصد داریم شما را با محوطه سازی گل و ایده های جذاب و کم هزینه گلکاری محوطه حیاط 
ساختمان های مختلف آشنا کنیم.با کمک گلکاری و استفاده از خالقیت و ایده های جذاب می توانید فضای 

 .ببخشید و محیط را با گل های زیبا و جذاب تزئین کنیدمورد نظر خود را رنگ و بوی تازه ای 

 

ساختمان های  محوطه سازی گل و گلکاری حیاط مجموعه ما با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه
مختلف مسکونی و اداری و تجاری می تواند شما را راهنمایی کند.برای اطالع از خدمات این مجموعه و 

می توانید با مراجعه به وبسایت با کارشناسان و اطالع از هزینه خدمات قابل ارائه توسط مجموعه ما 
 .و گلکاری فضا مشورت نمایید طراحی و محوطه سازی فضای سبز مشاورین در زمینه

 محوطه سازی با گل و گیاه

می تواند در زیباسازی محیط کمک فراوانی  همحوطه سازی با گل و گیا خالقین و ایده های مختلف در
محوطه سازی با گل و  کند زیرا همیشه ایده های خاص و جذاب نظر افراد را به خود جلب می کند.در

 .می توان با ایده خاص گیاه و درختان را در محل نگهداری و از زیبایی آن ها لذت ببریم گیاه
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ا مقایسه با گیاه ب بهتر است از گیاهانی با عمر چند ساله در محوطه سازی گل برای انتخاب گیاه و گل در
عمر کوتاه استفاده کنیم زیرا آراستگی باغچه و حیاط ساختمان با گیاهان چند ساله می تواند حس طراوت 

بهتر است از گلدان  محوطه سازی گل و تازگی را برای مدت طوالنی در محیط حفظ کند.برای گلکاری و
 .های جذاب و زیبا استفاده کنید

انبی می توان از عناصر و المان های خاص و خالقانه استفاده کنید و آن ها برای کم کردن هزینه های ج
را جایگزین گلدان های گران قیمت و زیبا کنید.نکته مهم و قابل توجه در مورد استفاده از این المان ها 

 .این است که با صرف هزینه کمتر می توان طراحی و فضاسازی زیبایی را در محیط داشته باشیم

در حیاط  طراحی و محوطه سازی گل ما با برخورداری از افراد متخصص و ماهر در زمینهمجموعه 
ساختمان های مسکونی، رستوران و باغ ویال، هتل و بالکن آپارتمان های کوچک و سفره خانه های 

 .سنتی می توانند بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کنند

در محل می توانید با  راحی فضای سبز و محوطه سازی گلط جهت دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه
مراجعه به سایت مجموعه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید.تیم حرفه ای ما در کمترین زمان 

 .و با هزینه مناسب بهترین طراحی و محوطه سازی را برای مشتریان محترم خود انجام می دهد

 محوطه سازی گلخانه

طراحی و ساخت  نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد که مجموعه ما در زمینه خانهمحوطه سازی گل
و ارائه خدمات مختلف در این زمینه می تواند شما را راهنمایی کند.فعالیت  انواع گلخانه های مدرن

باعث شده است که رضایت  محوطه سازی گل و گلخانه گشترده و چندین ساله مجموعه ما در طراحی و
 .ن را در دوره فعالیت خود جلب نمایدمشتریا
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 بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا جهتاز خدمات برتر و با کیفیت این مجموعه می توان به 
، ویالهای شخصی و حیاط  محوطه سازی فضای سبز باغ و رستوران و طراحی و احداث انواع گلخانه

 .ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری اشاره کرد

ما می توانید با  مجموعه طراحی فضای سبز جهت برقراری ارتباط با بخش مشاوره ای و پشتیانی
مراجعه به آدرس سایت با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.همکاران ما با 

 .صبوری و دقت فراوان آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما مشتریان محترم می باشند

 محوطه سازی و گلکاری

ای مسکونی و اداری و تجاری و حیاط ساختمان ه محوطه سازی و گلکاری فضای باز بیرون رستوران
تنها کاشت درخت و گیاه و نگهداری و مراقبت از آن ها نیست بلکه با ایجاد فضای سبز در این مکان ها 

برای مدتی هم که شده می توان از دنیای پر مشغله و سخت زندگی فارغ شویم و در کنار خانواده و 
 .دوستان اوقات خوش و زیبایی داشته باشیم

 با گل محوطه سازی

روش های محوطه سازی گل در حیاط  یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین محوطه سازی با گل
های بزرگ روباز است.استفاده از گلدان های زیبا و رنگارنگ ،نحوه  ساختمان و فضای رستوران

 چیدمان و قرارگیری آن ها در کنارهم و مرزبندی و ایجاد مسیر ورودی و خروجی افراد تجربه ای
 .جذاب و متفاوتی را برای ما ایجاد می کند

با  طراحی محوطه سازی بهترین با گل با دوق و سلیقه شخصی خود و مشتریان طراحان محوطه سازی
را برای مشتریان طراحی می کنند و با تایید ان ها طرح تایید شده به مرحله اجرا و پیاده سازی می  گل

ت بیشتر در این زمینه با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما در رسد.شما می توانید برای دریافت اطالعا
 .تماس باشید
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 محوطه سازی گلدان

طراحی و  یکی از راهکارهای مناسب در مکان هایی است که فضای کافی برای محوطه سازی گلدان
ذاب می و ج ندارند و از فضای سبز بی بهره هستند.با استفاده از گلدان های زیبا ایجاد باغ یا باغچه زیبا

 .توان فضای سبز و حس طراوت و تازگی را به محیط هدیه دهیم

در ساختمان با توجه به شرایط آب و هوایی و محیطی انجام می شود  محوطه سازی گل انتخاب گلدان و
زیرا گل ها نیاز به مراقبت و نگهداری همیشگی دارند و بهتر است گیاهی مناسب با شرایط محیطی و 

 .خاب گرددمنطقه ای انت

 محوطه سازی گلکاری

جعبه های چوبی و گلدان های گلی می تواند گزینه ایده آل برای محوطه سازی گل باشند .شما می توانید 
 با توجه به سلیقه و میزان بودجه خود بهترین و زیباترین گلدان ها را انتخاب نمایید و در محیط جهت

طراحی و  ان ما با سال ها تجربه و فعالیت در زمینهاستفاده کنید.همکار فضاسازی و محوطه سازی گل
و گلکاری در محیط های اداری و مسکونی می توانند بهترین راهکارها را  محوطه سازی فضای سبز

 .جهت زیبایی محیط به شما مشتریان محترم ارائه دهند

  جهت اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های

 .تماس بگیرید09300145131  و09127927904 
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