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کلی اطالعات 

ا خلق طرر  و هنر م. با تكیه بر اصول و مبانى مهندسى ، معمارى و تجربه ، تداعى گر ذهن و سلیقه شما بوده و به رویاهایتان واقعیت مى بخشیم ما 

.زیبایى در رویا و انطباق آن با سالیق شماست و تخصص ما اجراى همان رویاها در محیط و فضاى ساختمان است 

، س آن آشنایى به زبان رنگها ، گویش و مفاهیم اشكال هندسى ، هارمونى و چیدمان حجم ها ، چگونگى تابش نور ، مقدار آن ، فرم بازتاب و رفلك

ل طر  ، همه توجه به فضاهاى حداقلى و ایجاد بهره ورى حداکثرى از محیط و فضاى موجود ، تفكیك بجاى اجزا از یكدیگر و تلفیق و همبستگى ک

.و همه موجب ایجاد طر  و اجرایى دلنشین و موفق است که ما به شما هدیه می دهیم

عت در رستعهد و تضمین صفر تا صد پروژه ها از طراحى و اجرا تا اتمام آن ، با توجه الزم به تمام کمیت ها و ایجاد کیفیت مطلوب و برتر و دقت و

.عمل ، بدون هزینه هاى جانبى و هدر رفت هزینه و زمان ، وجه تمایز و افتخار ماست 

7، طبقه 30تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه عیسی پور، پالک : آدرس دفتر مرکزی 

021-88560811: تلفن 
 Info@namasabz.com:الكترونیكی پست 

namasabz.com: وب سایت 



دامنه خدمات

تخصصی ساختمانی نما سبز با بیش از یك دهه تجربه در زمینه طراحی و بازسازی اماکن عمومی و مسكونی با بهره گیری از کلینیك 

برای آشنایی بیشتر. بروزترین استانداردها و متد اروپایی از فاز تخریب تا فاز چیدمان آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی می باشد

:شودبا این گروه خدمات ارائه شده به شر  زیر معرفی می 

: گروه طراحی -1

پروژهرایگان از بازدید 

مشاوره و ارائه پیشنهادات مطابق با طراحی روز مدرن و کالسیک جهت حصول بهترین نتیجه

تهیه پالن معماری از پروژه

ارائه طرح سه بعدی اولیه جهت ویرایش طبق سلیقه کارفرما

نهاییارائه طرح 

:گروه نوسازی و بازسازی -2

در خدمت .... شرکت نما سبز مفتخر است در زمینه بازسازی و مرمت، کلیه اماکن اعم از مسکونی ، اداری ، تجاری و

. مشتریان عزیز باشد



مدرنو گروه دکوراسیون داخلی شامل طراحی و اجرا پروژه های لوکس کالسیك -3

چوبیکلیه امور مربوط به طراحی محصوالت و مصنوعات -4

:گروه نور پردازی -5
اخلی و استفاده از جدید ترین متد نورپردازی مطابق با شرایط پروژه برای فضای د

مخفینور -خارجی  

:  گروه دکوراسیون سبز -6
روف گاردن

فضای سبز و محوطه سازی

ساخت آالچیق و آبنما

سبزدیوار 

:  گروه طراحی نما -7
نمای کالسیك 
نمای مدرن 



انسانینیروی 

نیروی کار اجرایی آماده خدمات رسانی به مشتریان خود 80نماسبز متشكل از مهندسین جوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بیش از شرکت 
.می باشد

:آشنایی با کادراداری وتیم اجرایی شرکت دکوراسیون داخلی نما سبز 
پورمهندس آیدین کاظم 

عاملمدیر 

مهندس آیدین کاظم پور مدیر عامل و موسس 
نما سبزشرکت 

فارغ التحصیل از دانشگاه کرج1385در سال 
رشته مهندسی عمران-مقطع کارشناسی ارشد 

مهندس مجید ایرانشاهی

عضو هیئت مدیره و مدیر دپارتمان فنی

الكترونیكرشته -کارشناسی ارشد مقطع 
فارغ التحصیل از دانشگاه کرج

مهندس نوشین عاشوری

طراحی عضو هیئت مدیره و مدیر دپارتمان 
و مدل سازی

داخلیرشته معماری -کارشناسی ارشد مقطع 
فارغ التحصیل از دانشگاه علم و فرهنگ

مهندس صبا رنجبر

دپارتمان مدل سازی و طراحی

مقطع کارشناسی 
علم و فرهنگاز دانشگاه 

مهندس محیا فیضی

عضو دپارتمان مدل سازی و طراحی

در مقطع کارشناسی ارشد 
دانشگاه تهران جنوباز 

مهندس بهادر غفاری

کارشناس ارشد دپارتمان 
سبزدکوراسیون 

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد ساری
مقطع کارشناسی ارشد 

رشته کشاورزیدر 

مهندس معین ایرانشاهی

IT کارشناس دپارتمان

مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد 
مرکزتهران 



پروژهطراحی و اجرا روند 

(امكان سنجی ) مطالعه و بررسی های فنی و اقتصادی -

برداشت نقشه پروژه توسط مشاورین پروژه -

3D MAXتهیه طر  مقدماتی با استفاده از نرم افزار -

آنالیز زمانی و آنالیز هزینه پروژه -

برنامه ریزی برای اجرای پروژه -

شروع اجرا پروژه از تایید کارفرما پس -



ای از پروژه های اجرا شدهگزیده 



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک  کاربری محل 
پروژه

کارفرما

خدمات ارائه شده در این پروژه شامل تغییراتی در پالن معماری داخلی، حذف یكی از اتاق ها و 
و جانمایی جایگزینی کردن آشپزخانه، تغییر و تعویض کاشی سرویس، تغییر تمامی روشویی، طراحی

 TVضای سرویس ها، کابینت کالسیك، گچ بری، ورق طال، پتینه تمامی فضاها شامل پذیرایی، هال، ف
Room، آینه کاری در فضای پذیرایی و چیدمان ، نور . نهار خوری، اتاق ها، نشمین، سرویس ها

از جمله خدماتی بوده که مجموعه نماسبز در این پروژه انجام داده … پردازی کل فضا های منزل و 
.است

به اتمام رسیده
است 

245 کالسیك مسكونی سعادت آباد جناب آقای ناصر زارع



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک  کارب
ری

محل 
پروژه

کارفرما

ی ، شامل گچبری، ورق طال ، آینه کاری، چیدمان ، کابینت ، نور پردازخدمات ارائه شده در این پروژه
، طراحی اتاق خواب  TV ROOMپتینه ، 

ده به اتمام رسی
است 

180 كنئوکالسی یمسكون اقدسیه وحیدیجناب آقای 



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک  کاربری محل 
پروژه

کارفرما

راحی و تغییر و تعویض کاشی سرویس، تغییر تمامی روشویی، طخدمات ارائه شده در این پروژه شامل
نهار خوری، اتاق ها، نشمین، ،TV Roomجانمایی سرویس ها، کابینت مدرن، سقف کشسان، و طراحی

از جمله … آینه کاری در فضای پذیرایی و چیدمان ، نور پردازی کل فضا های منزل و . سرویس ها 
.خدماتی بوده که مجموعه نماسبز در این پروژه انجام داده است

به اتمام رسیده
است 

100 مدرن مسكونی ولنجك جناب آقای کمالی



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک  کاربری محل 
پروژه

کارفرما

خدمات ارائه شده در این پروژه بازسازی کلی واحد، جابجایی دیوار ها و ایجاد فضای جدید در تمام 
احد و ساختمان، کارگذاری و تعویض کلی پنجره ها، ایجاد سقف کاذب در تمام فضا، نورپردازی کلی و

.تفكیك کلیه فضا ها می باشد
ریت، همچنین پارتیشن بندی اداری در کلیه فضا ها، استفاده از لمینت کف، تعویض درب اتاق مدی

طراحی و ساخت و پیاده سازی کلیه مصنوعات چوبی شامل تمامی میزهای کارمندان، کمد ها، دیوار
مله کوب ها، تعریف و بهبود فضای کنفرانس، مالی و فروش، طراحی و ساخت کانتر منشی نیز از ج

.خدمات ارائه شده در این پروژه می باشد
اتصال سرویس ،UPSهمچنین طراحی و اجرای خدمات شبكه سرور سانترال، راه اندازی سیستم 

در اتاق  TV Roomاینترنت و تلفن و دوربین مدار بسته، بكارگیری پرده کرکره، تعریف و ساخت فضای 
رفته در مدیریت، نقاشی کلیه واحد و تعویض کلیه کلید پریز ها نیز از جمله فعالیت های صورت گ

.شرکت کیمیا فروز می باشد

به اتمام رسیده
است 

140 مدرن  اداری  میدان مادر  جناب مهندس 
جبارزاده



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک  کاربری محل 
پروژه

کارفرما

و فضای کافه، طراحی و اجرای فضای بار،  VIPتغییرات اساسی و کلی در پالن کافه، تعریف فضای 
امل جانمایی تجهیزات آشپزخانه و تمام تجهیزات صنعتی ش-طراحی و تعیبه سرویس های بهداشتی

فضا، نور طراحی و اجرای سیستم صوتی یكپارچه در کل. …تاپینگ، فر، تنور، قهوه سازها، میكسر ها و 
وراتیو بر طراحی واجرای اکسسوری های فانتزی و دک-پردازی الیت برای فضای کلی کافه، لمینت کافه 

لی چیدمان داخ-طراحی دستگاه فیش زن . طراحی سیستم مدار بسته. روری دیوار ها و فضای دیگر
.واطراحی و اجرای نمای ورودی کافه ال-طراحی و اجرای فضای سبز بیرون کافه . کافه و مبلمان فضا 

به اتمام رسیده
است 

150 مدرن تجاری نیاوران  جناب آقای گوهری



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک کاربری محل 
پروژه

کارفرما

کارمندان ، تعویض وبازسازی فضای(برق، آب و گاز) بازسازی کامل واحد، تعویض کلیه تاسیسات شامل 
ی سیستم و مدیریت به وسیله پارتیشن های اداری، تعویض کلیه کلید پریز ها، تعویض و بهینه ساز

سقف گرمایش و سرمایش،بازسازی تعویض پنجره ها، استفاده از پرده کرکره، کناف کاری و نورپردازی
تم ها، نور پردازی بوسیله ی سقف کشسان، تعریف فضای آبدارخانه، ساخت، مونتاژ و نصب سیس

اتصال سیستم های اینترنت و شبكه ،UPSمداربسته، راه اندازی شبكه، سانترال، پیاده سازی سیستم 
ر سبز در تلفن،طراحی و چینش مبلمان اداری اتاق مدیریت، بكارگیری دکوراسیون سبز با نصب دیوا

ور فضای کارمندان، بهبود کف با بكارگیری لمینت کف، تعویض درب ورودی، طراحی و اجرای دک
روژه ورودی و همچنین طراحی و اجرای کابینت آبدارخانه بعنوان عمده فعالیت های انجام شده در این پ

.می باشد

به اتمام رسیده
است 

50 مدرن اداری  پاساژ شهرک
غرب

جناب اقای ظفری



شرح مختصر خدمات ارائه شده  مرحله 
خدمات 

متراژ سبک کاربری محل 
پروژه

کارفرما

وران اجرای دکورسیون داخلی تاالر، فست فود، رستبخش هایی از خدمات ارائه شده در این پروژه شامل
بز از جمله خدماتی بوده که مجموعه نماسمجموعه باغ نارنجکافه و طراحی ورودی فست فود،سنتی

.در این پروژه انجام داده است

به اتمام رسیده
است 

25000 مدرن گردشگری متری 30
نیرو هوایی

جناب آقای محمدی 


