
 

 

 بقهساخت ویال دو ط

گزینه مناسبی برای خانواده )story villa-Construction of a two (ساخت ویال دو طبقه
امروزی است و فرصتی را برای ایجاد یک خانه راحت و در زمین شما ایجاد می کند بدون آنکه   های

طرح های هوشمندانه دو طبقه ، پر   از گروه معماری آرسس .ا در فضای باز شودمنجر بههزینه گرانبه
 .از نور و یک جریان جذاب باعث می شود زندگی روزمره آسان شود

 

 -خود را از نظر معماری در مورد زندگی مدرن خانوادگی طراحی کرده ایم  ساخت ویال دو طبقه ما در
فضایی با هوا ، فضای باز با آشپزخانه به عنوان قطب مرکزی که همه در آن جمع می شوند و همه 

از سه اتاق خواب   اقدامات اتفاق می افتد ، زندگی در فضای باز و بسیاری از مناطق خصوصی و آرام.
 .اتاق خواب ، ما طرح هایی داریم که مناسب همه باشدگرفته تا پنج 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/752664156444847536/
http://arsesgrp.ir/construction-of-a-two-story-villa/%20
tel://+989127927904/


 

 

عالوه بر حضور چشمگیر خیابانی ، ویالهای دو طبقه ما یک راه حل عملی ، مقرون به صرفه و خالق 
انجام می   سفارشلت را برای خانواده های مدرن  کوچکتر ارائه می دهند ، و تمام  را برای زمین های

 .ی زننددهد م

 طراحی و ساخت ویال دو طبقه

با گزینه های منحصر به فرد و  طراحی و ساخت ویال دو طبقه ما مجموعه ای زیبا از طرح های
ما با  ساخت و طراحی ویال دو طبقه  نقشه های .را که برای همه مناسب است را اماده کرده ایم  جالب

  متعادل هستند زمین های بزرگ و بکوچک برای سرگرمی طراحی شده اند

 ساخت ویال دو طبقه بزرگ

بزرگ جدید این است که افراد خانواده می توانند  ساخت ویال های دو طبقه یکی از بزرگترین مزیت های
یک طبقه کف را انتخاب کنند که کامالً مطابق با نیاز آنها باشد. با این حال ، اندازه زمین ، اولویت های 

 .میم گیری نهایی نقش دارندسبک زندگی و بودجه همه در تص

، خریداران اغلب مجبور می  ساخت ویال دو طبقه به عنوان مثال ، هنگام خرید زمین کوچکتر ز برای
شوند طرح خانه ای را انتخاب کنند که یک اتاق اضافه به ویال اضافه کند ، یا در غیر این صورت آن را 

، اندازه زمین نقش بسیار زیادی در فرآیند تصمیم برای فضای حیاط بیشتر ذخیره کنید. در همین راستا 
 .گیری دارد

بسیاری از خریداران برای به حداکثر رساندن فضای زندگی در یک زمین کوچک ، یک ویال دو طبقه 
را انتخاب می کنند. این امر باعث می شود فضای کف بیشتری روی یک زمین کوچکتر قرار گیرد. 

در   ی تواند دنیایی از امکاناتی را برای کسانی که خانه های دو طبقهداشتن گزینه برای ساخت عمودی م
 . استان البرز در حال ساختن دارند ، باز کند  استان تهران و سایر مناطق

 :قبل از شروع ساخت ویال دو طبقه ، چند فاکتور مهم در نظر گرفته شده است

 ساخت ویال دو طبقه کوچک

یک طبقه ، اقتصادی تر و سازگار با محیط زیست در هر متر مربع  نسبت به ویال ساخت ویال دو طبقه
هنگامی که نسبت مساحت دیوار به قسمت خارجی را در نظر می گیرید ، ساخت و زندگی در   .است

یک چیدمان دو طبقه کارآمدتر است. اما بسیاری از افراد به سادگی زیبایی هایی را ترجیح می دهند. 
دلیل شما برای انتخاب یک  ژگی متمایز از دیوارها و سقفهای باالتر هستند. فقط دو وی  فضاهای بزرگ

ویال دو طبقه چیست ، ما انتخاب بزرگی در دسترس داریم و می دانیم آنجا طراحی است که همه چیز را 
 .می خواهید

 مراحل ساخت ویال دو طبقه



 

 

انتخاب کرده اید و  طراحی ویال اید ، شما زمین را خریداری کرده اید ، یک سازنده عالی را انتخاب کرده
شما می تواند همزمان هیجان انگیز و   ساخت ویال روند .خود قرار دارید ساخت ویال اکنون همه شما در

 .چالش برانگیز باشد

نقش بسیاری وجود دارد ، بنابراین به درک مراحل مختلف ساخت و ساز کمک می  ساخت یک ویال در
 .کند تا هرگونه نگرانی را به حداقل برسانید و این روند را ساده ، آسان و لذت بخش انجام دهید

 فواید ساخت ویال دو طبقه

طبقه اول یک خانه را می توان به فعالیت های روز و مناطق   این است که ساخت ویال دو طبقه ایداز فو
در حالی که طبقه دوم جایی است که بیشتر اتاق های خواب در آن واقع شده  مشترک اختصاص داد.

افراد این امر به ایجاد احساس خلوت و جدایی از فشار و شلوغی روز کمک می کند که برخی از  .اند
 برای خواب آرامش بخش به آن نیاز دارند

 انتخاب پیمانکار برای ساخت ویال دو طبقه

یک تیم سازنده خوب می تواند تفاوت  انتخاب اولین پیمانکاری که با آنها مصاحبه می کنید ، بد است.
داشته باشد. هنگام انتخاب سازنده این عوامل را در   زیادی در مورد گرفتن خانه لوکس رویاهای شما

 :نظر داشته باشید

کارآمد داشته  طراحی و ساخت ویال ی دریک سازنده خانه سفارشی را انتخاب کنید و تجربه زیاد: تجربه
 .باشید

سازندگان منازل خوب معموالً در انجمن های صنفی شرکت می کنند که اعضای خود را در  :نماد اعتماد
 .سطح باالتری قرار می دهند

 تجربه ترین پیمانکاران در ساخت انواع ویال طبق سفارش شماگروه معماری آرسس یکی از با

09127927904 

 هزینه ساخت ویال دو طبقه

می تواند انعطاف پذیری  ساختن یک ویال دو طبقه مایل به صرفه جویی در پول و زمین هستید ، 
 .بیشتری به شما بدهد

مناطق کرج و تهران می تواند برای افراد بی تجربه   در ساخت ویال دو طبقه تعیین بودجه مؤثر قبل از
زینه ه مشکل باشد. بهترین روش خوب برای دنبال کردن استفاده از سیستم "برنامه ریز بودجه" است که

جدید شما )از جمله زمین( را با خانه های قابل مقایسه برای فروش در همان  کل ساخت ویال دو طبقه
 .منطقه مقایسه می کند
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https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
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براین ، محاسبات برنامه ریز بودجه می تواند تصور گسترده ای در مورد اینکه ویال جدید شما در بنا
 .هنگام اتمام چه چقدر ارزش دارد ، به شما ارائه دهد

اتمام بیش از حد خوش بینانه در رابطه با تکمیل خانه می توانند  دست کم گرفتن هزینه ها: هزینه های
 .حض نزدیک شدن پروژه به فشار بی نیاز منجر شودواقعاً زیاد شوند ، و به م

مراقب باشید تا از تجمالتی که باعث زیبایی جذابیت می شود بدون افزایش ارزش خانه به  :فراتر از حد
  پایان برسد

  اگر برای ساخت ویال دو طبقه به کمک نیاز دارید 

 لطفاً واتساپ ، یا با ما با شماره تماس

09127927904 

02644328160 

09300145131 

 تماس بگیرید خوشحال می شویم شما را یاری دهیم

  
 

tel://+989127927904/
tel://+982644328160/
tel://+989300145131/

