Nitelikli, fonksiyonel ve sürdürülebilir
yaşam alanları tasarlıyor ve uyguluyoruz.
Artebir olarak müşterilerimizin vakit geçirdikleri mekanları onlar için en verimli, etkileyici, kalıcı, zamansız ve
yenilikçi şekilde tasarlama tutkusuyla çalışıyoruz.

Sınırları ortadan kaldırıyoruz.
geleneksel tasarımın, mimarinin çizgilerini yok etmek için buradayız.

Mimari

geçin.

için en iyisi!

Merak ettiğiniz bir şey mi var? Bizi arayın +90 850 307 35 51 sorularınızı yanıtlayalım.

Mimari Kabiliyetlerimiz
Sahip olduğumuz yetenekler ve kabiliyetlerimiz ile
size daha fazlasını vermeyi amaçlarız

Neler Yaparız?
KEŞİF VE
TASARIM

MİMARİ
PROJELENDİRME

MİMARİ
UYGULAMA

DEĞİŞİMİ BAŞLATIN

MEKANINIZI DETAYLANDIRIN

YENİLENMEYE HAZIRLANIN

İç Mimari Tasarım

Peyzaj Hizmetleri

Ev, konut, villa, ofis, cafe, restoran, otel gibi mekanlarınızın tüm
mimari tasarım işlemlerini hızlı ve ekonomik koşullarda
gerçekleştiriyoruz.

Tüm projelerin peyzaj mimarlığı, tasarım, peyzaj uygulama,
mimarlık, mühendislik ve uygulama hizmetlerini deneyimli
ekibimiz ile birlikte veriyoruz.

Cephe Tasarımı

Uygulama & İnşaat

Ev, konut, villa, ofis, cafe, restoran, otel gibi mekanlarınızın dış
cephelerini ziyaretçilerinizi etkileyebilecek şekilde günümüz
trend tasarımları ile yeniliyor, geliştiriyoruz.

Kaba ve ince işlerde uygulama ekiplerimizle birebir sahada
bulunup hayalinizin kusursuz biçimde hayata geçmesi için
projenizin her evresinde yanınızda oluyoruz.

Mobilya & Aksesuar

Fuar & Stand Tasarımı

Tasarımını gerçekleştirdiğimiz mimari projelerinizin tüm
mobilyalarını ve aksesuarlarını kendi atölyemizde kaliteli
malzemeler kullanarak üretiyoruz.

Fuar alanlarında dikkat çeken stantlar ile sadece sizden gelen
verilerle değil edindiğimiz tecrübe ile işiniz ve markanız için
en iyisini yapıyoruz.

Fark oluşturan
iç mimarlık çözümleri
Artebir günümüz teknoloji ve tasarım trendlerini kullanarak ev, konut, villa,
ofis, otel ve ticari alanlara yönelik tüm mimari ihtiyaçlarınızı karşılar.

Biz 2015 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren, yaptığı işlerde iz bırakan, zarif dokunuşlarla lüks, modern ve
klasik tasarım anlayışlarının dengeli şekilde hakim olduğu mekanlar yaratmayı seven iç mimarlık ekibiyiz

Artebir hayatınızı değiştirmek, anlam katmak ve sizi benzerlerinden farklı bir noktaya taşımak
için yola çıkan üretken bir mimari ekiptir.

Bilgi Alışverişi
Herhangi bir projenin başarısının anahtarı mekanların, müşterilerimizin gereksinimlerinin ve isteklerinin bir yansıması olmasını sağlamaktır. İlk
aşamada müşterinin kişisel tarzını, yaşam tarzını ve isteklerini nasıl kullanmak istediğini öğrenmek için zaman ayırıyoruz. Bir saha ziyareti veya kat
planları ve fotoğrafları aracılığıyla projenin bir resmini oluşturur ve zaman ölçeği, bütçe ve yapısal veya idari gereklilikler gibi tüm faktörleri
anladığımızdan emin oluruz. Bu kapsamlı brifing aşamasından sonra, müşterimize uygulama için tahmini bir bütçe ve ilgili tasarım ücretimizi
özetleyen bir teklif göndermekteyiz.

Tasarımlarımızı müşterilerimizin istek ve değerlerini esas alarak geliştiriyor, konsept projeden
anahtar teslim projelere kadar hayallerindeki mekanları tasarlayarak hayata geçiriyoruz.

Mimari Tasarımın Gücünü
Hissedin

Konut veya işletmelerinizin tüm mimari ihtiyaçlarını elden geçiriyor, tasarımsal bütünlüğü sağlıyoruz.

birbirinden farklı müşterilere hitap eden kabiliyetlere sahibiz.

Nerede, nasıl, ne iş yapıyor olursanız olun,
Artebir kendine özgü girişimci ruhu ile yanınızda olacaktır.
Artebir ile bir adım atmaya hazır mısınız? Öyleyse tanışalım. Fikrinizi bize anlatın ve size nasıl yardımcı
olabileceğimizi öğrenin.

GİYİMKENT

BOSTANCI

ESENLER, İSTANBUL

ATAŞEHİR, İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sarayı Oruç Reis Mh.
Vadi Cd. No: 108/245 PK34325

İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd.
Çetinkaya Sk. No:16 PK34752

www.artebir.com

Telefon

+90 850 307 35 51

E-mail

info@artebir.com

iletişim için karekodu taratabilirsiniz.

OFİSLERİMİZDE MİSAFİR OLUN >

