
 

 

 ساخت ویال

، مکان و موقعیت از مهمترین جنبه هاست. اگر قبالً زمین خود را )Build a villa (هنگام ساخت ویال
خریداری کرده باشید ، مجبورید پروژه ساختمان خود را با محدودیت های اراضی مانند ترکیب خاک ، 

 .و نگهداری آب سازگار کنید جهت گیری ، توپوگرافی

 

را مدیریت می کنیم و سپس پروژه خود را برای شما ایجاد می کنیم ، از طرح  ساخت ویال مراحل ما کل
های اولیه طرح ویال تا طراحی معماری ، از معامله با مقامات برنامه ریزی تا به دست آوردن مجوز 

 .کلیه آثار از مقررات ساختمانی پیروی می کنند هبرنامه ریزی ، تا اطمینان حاصل شود ک

 

https://belvedere-estates.com/build-your-own-new-villa/
tel://+989127927904/


 

 



 

 

 

، شیروانی ، یک اتاق باغ یا یک ساختمان جدید هستید ، تیم ما می  ساخت ویال این که آیا شما به دنبال
تواند نقشه های معماری را ترسیم کند و با کلیه موضوعات برنامه ریزی و تنظیم برای شما ایجاد کند. به 

می توانیم به شما توصیه کنیم که آیا پروژه برنامه ریزی شده شما در  ساخت ویال کارشناسان عنوان
 .دستورالعمل توسعه مجاز قرار می گیرد یا خیر

 مشاوره اولیه رایگان  مرحله
یکی از معماران واجد شرایط ما برای بازدید شما در خانه ، دفتر شما یا مکانی که قصد ساخت آن را 

شما کمک خواهد کرد. در طی این مشاوره رایگان ما به برنامه های شما گوش خواهیم داد و  دارید ، به
به شما توصیه می کنیم در مورد امکان سنجی ایده شما. در این جلسه ما همچنین بحث خواهیم کرد که آیا 

 .پروژه برنامه ریزی اینکه به برنامه ریزی الزم احتیاج دارد یا خیر

  

 یبررس - 2مرحله 
پس از دریافت مشاوره از ما ، اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفتید ، یک نقشه بردار واجد شرایط 
را برای شما ارسال خواهیم کرد. نقشه بردار ما بر اساس ایده های شما ، امالک شما را اندازه گیری و 

عمول این طرح را در مدت بررسی می کند و طرح طراحی پیشنهادی ما را تولید می کند. ما به طور م
 .ساعت پس از بررسی تولید می کنیم 84

 نقشه های معماری - 3مرحله 

http://arsesgrp.ir/build-a-villa/%20
http://arsesgrp.ir/build-a-villa/%20


 

 

هنگامی که از طراحی خود راضی هستید ، تیم طراحان معماری ما نقشه های معماری را برای تصویب 
 .روز از پیشرفت خود استفاده می کنید 7شما تهیه می کنند ، که معموالً در طی 

 به ساخت ویال مقررات مربوط

ایمنی ساختاری ساختمان و کارهای جدید ساختمان از جمله ساخت پله ها و آیین نامه های ساخت و  •
 .ساز سقف

ایمنی در برابر آتش ، استفاده از مواد مقاوم در برابر آتش و تأمین مسیرهای کافی برای فرار از آتش  •
 .در داخل ساختمان

 .اطمینان از مقاومت در برابر آالینده ها و رطوبت در حین کار ساختمان و پس از اتمام •
مواد سمی که در ساخت و ساز نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند و در صورت کشف مواد سمی  •

 .مانند آزبست در حین کار ساختمان ، چه می توانند انجام دهند
 عایق صدا بودن •
 تهویه •
 .ی شیشه ایایمن •
 .ایمنی برق •
کار و مصالح ، که شامل لیستی از مصالح است که می تواند و نمی تواند مورد استفاده در ساخت و  •

 .ساز باشد
 .راهنمایی فنی برای سازندگان و معماران •

 .مکان مطلوبی را برای خانه خود انتخاب کنید .1
 یداری کنید انتخاب کنیدامالکی را که قصد ساخت آن را دارید و آن را خر .2
 مشکالت دسترسی را در نظر بگیرید .3

ما هر زمان آماده مالقات با شما و بحث در مورد پروژه شما هستیم. اولین جلسه فرصتی خواهد بود که 
ما در مورد پروژه و بودجه شما بدانیم تا بتوانیم اولین پیش نویس درخواست خود را با هم تهیه کنیم. ما 

ت می کنیم تا قبل از اولین جلسه ما ، با ما تماس بگیرید تا حداکثر اطالعات را در اختیار ما از شما دعو
 .قرار دهید

 طراحی و ساخت ویال شما

ویال خود را با ما طراحی کنید و با معماران حرفه ای ما مشورت کنید تاا بهترین فضاهای زندگی را 
 طراحی کنید

 پروانه ساخت ویال

می تواند زمانی حاصل شود که ما و دفتر طراحی در هماهنگی ایده ها و بودجه موفق  پروانه ساخت ویال
 .شده ایم

مجوز ساخت و ساز ویال طی سه ماه ثبت شده است وقتی از طرف شما برای دریافت مجوز ساختمان 
دن اقدام خواهیم کرد ، با شماره پروانه ساخت شما رسید دریافت می کنیم که می تواند در نهایی کر

برنامه تأمین مالی شما نیز مفید باشد. در این مرحله به شما کمک خواهیم کرد: که مجوز های الزم را 
 دریافت کنید



 

 

 شروع ساخت ویال

تیم ما اجرای کار را برای جلوگیری از هرگونه خطایی که می تواند منجر به عوارض سنگین و هزینه 
هد کارهای زمین با مرحله اول کار برای ساختار های غیر ضروری مالی پس از آن شود ، انجام می د

ساختمان مطابقت دارد.اینها شامل کلیه کارهای دستی و ماشین کاری است که به طور موقت یا دائمی 
 .شکل زمین را تغییر می دهد

 مراحل عایق بندی در ساخت ویال

 :در این مرحله ساختمان به گونه ای ضد آب و عایق از آب و هوا طراحیمی شود . در این مرحله
 .نصب سقف و نصب درها و پنجره ها

 ساخت دیوارها و سقف .1
 دیوارهای خانه شما را قاب می کند .2
 دیوارها را لوله کشی کرده و آنها را ایمن کنید .3
 ن مانع رطوبتنصب سقف بام برای استفاده به عنوا .4
 نصب نمای سایدینگ و نمای بیرونی مانند پنجره ها و درها .5
 نصب سقف نهایی .6

 و طراحی قسمت داخل ویال  ساخت

مرحله دوم ساخت همچنین به عنوان "کار دوم" تعریف شده است شامل ساخت و ساز داخلی و انتخاب 
 .های داخلی ویال / خانه

داخلی و سرویسهای بهداشتی ، انتخاب کفپوش ها باید به جایی مورد  قرار دادن دیوارها ، انتخاب درهای
تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در دکوراسیون اشتباه نکنید زیرا این امر ممکن است سالها اثرات نامطلوبی 

 .بر کیفیت زندگی بگذارد
 شروع از داخل ویال

 ه در دیوارها نصب کنیدلوله هایی برای آب آشامیدنی ، زهکشی زباله و دریچه های تخلی
 )تهویه هوا و گرما( ، هواگیرها و لوله ها را نصب کنید .1
 پریز برق .2
 عایق نصب کنید .3
 سقف های خود را نصب کنید .4

 مرحله اخر ساخت ویال تحویل کلیدها

 این پایان پروژه ساختمانی است. اکنون با نصب مبلمان و دکوراسیون خود می توانید طراحی نهایی را
 .ترتیب دهید

 هزینه ساخت ویال



 

 

باید با معماران ساختمان ساز تماس بگیرید که برای دریافت دقیق  هزینه ساخت ویال برای دریافت
 . ترهزینه باید زمین بازدید شود

 به صورت صفر تا صد می باشد طراحی و ساخت انواع ویال بهترین مجری برای گروه معماری آرسس

 جهت اطالعات بیشتر و نظارت آنالین با شماره های زیر تماس بگیرید
02644328160 
09127927904 
09300145131 

 

https://arsesgrp.ir/
tel://+9802644328160/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

