
 

 

 ساخت ویال الکچری

برای رومیان باستان امکان پذیر بود ، که میهمانان خود   قبال )Build a luxury villa(ساخت ویال الکچری
را با خانه های باشکوه و ویال های نماینده تحت تأثیر قرار دادند. امروزه آنچه که در گذشته یک ویال 

 .جدا شده بود به یک مفهوم محبوب در شهرها و مناطق شهری تبدیل شده است

 

و یا به عنوان تراس بنا به خواسته ساکنان ، برای   ویالهای شهری و خانه های شهری ساخت و ساز
استفاده بهینه از فضا و مبلمان منحصر به فرد هستند. ساخت و سازهای چند طبقه منجر به یک طرح 

 .لوکس می شود که از نظر ایده آل برای قطعه های جمع و جور مناسب است

 

خود ، چه ویالی همکف یا پروژه ای در سبک ویال های  ساخت ویال الکچری بهترین آماده سازی برای
نمایش در نزدیکی شماست. کارشناسان ما به شما نشان می دهند که چقدر  ویال ، بازدید از یکرومی 
و لوکس قابل توجه است. مواد با کیفیت باال ، کار بی نقص و طراحی داخلی منحصر به فرد   واقعی

ویالهای شهر را به صورت   ویالی شما را به یک مهمان مورد عالقه تبدیل می کند. معماران باتجربه
 دسفارشی می سازن

https://www.royal-residence.com/custom-made-villa/
http://arsesgrp.ir/build-a-lakchery-villa/
http://arsesgrp.ir/build-a-lakchery-villa/
https://arsesgrp.ir/villa/
https://arsesgrp.ir/villa/
tel://+989127927904/


 

 

 

پیشرفته مدرن امنیتی باید در ویال نصب شود. عالوه بر امنیت انسانی در قالب پرسنل امنیتی   امکانات
هر گوشه از ملک باید نصب شوند. نکات ذکر شده در  شبانه روزی ، واحدهای نظارت الکترونیکی در

و لوکس است. بنابراین ، دفعه بعدی که به دنبال جستجوی  ویال الکچری باال برخی از ویژگی های یک
یک ملک لوکس می باشید ، باید نکات فوق را در نظر داشته باشید تا مبادا دچار اشتباه شوید و پول 

در حال افزایش   ساخت ویال الکچری بدهید. امروزه تقاضا برای بدست آورده سخت خود را از دست
 .است و توسعه دهندگان در حال نوآوری های جالب فن آوری هستند

 طراحی و ساخت ویال الکچری

مدرن خود هستید ، ارزش  طراحی و ساخت ویال الکچری در حالی که شما در حال برنامه ریزی برای
 دارد که طراحی باغ و

را در مراحل اولیه در نظر بگیرید. زیرا یک ویال پیش ساخته با طراحی درست باغ و   محوطه سازی
منظره حتی موثرتر است. الزم نیست یک پارک باشد ، حتی باغ های کوچک یا بزرگ ، تراس ها و 

 .ز جلوه جذابیت را به ویال می بخشندصندلی های فضای با

https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/


 

 

 

باغ شما به یک اتاق نشیمن سبز تبدیل می   ، (گروه معماری آرسس) به همراه معمار محوطه سازی
شود. لعاب کف به سقف که نمونه ای از هر ویال است ، فضای بیرونی را به یک فضای طبیعی فضای 

زندگی شما تبدیل می کند. بنابراین ، کسانی که نه تنها می خواهند در ویالی خود در شهر استراحت کنند 
، که به  محوطه سازی ویال ذت ببرند ، از برنامه ریزی یکپارچهبلکه از ساعات خارج از منزل نیز ل

 .مورد بحث قرار می گیرد ، بهره مند می شوند طراحی ویال موازات

 !با گروه معماری آرسس شریک قابل اعتماد خود -هم بسازیم بگذارید ویالی مدرن و الکچری خود را با 

 نقشه ساخت ویال الچری

الکچری رویای هر فرد است و صرفاً نمادی از وضعیت نیست. اگرچه وضعیت در آن   داشتن یک ویال
نقش مهمی ایفا می کند ، بیشتر در مورد لذت بردن از تمام راحتیهایی است که می توانستید در خانه خود 

 .به آن فکر کنید

https://arsesgrp.com/landscape-building-villa/
https://arsesgrp.com/landscape-building-villa/
https://arsesgrp.ir/
https://arsesgrp.ir/


 

 

 

ه عنوان بخش بسیار مهمی از هر ویال لوکس است. برای اینکه یک ملک ب نقشه ساخت ویال الکچری
اتاق دارای حمام و بالکن متصل باشد. و  3لوکس شناخته شود ، باید حداقل در   و ویال الکچری یک

طبقه هر چه بزرگ باشد ، می تواند واجد شرایط برچسب 2یا  1طبق این قانون ، یک واحد مسکونی 
نفک کل مجموعه لوکس باشد. یک سالن بزرگ ، یک اتاق ناهار خوری و یک آشپزخانه گسترده جزء الی

  .را تشکیل می دهد

 هزینه ساخت ویال الکچری

چقدر است؟ راه برای بودجه دقیق شما را به مشاور محلی خود سوق می دهد.  هزینه ساخت ویال الکچری
برای اینکه بتوانید قیمت دقیق برای پروژه رویایی خود به شما ارائه دهیم ، اطالعات مربوط به ملک 

 .های شما همیشه کانون برنامه ریزی ویال استمورد نیاز است. آرزو

به اندازه خانه مورد  ساخت یک ویال الکچری سپس پیشنهاد فردی خود را دریافت خواهید کرد. هزینه
را   طیف گسترده ای از جزئیات گروه معماری آرسس.نظر و همچنین ابعاد مورد نظر خانه بستگی دارد

 .حتی در قسمت داخلی مناسب ارائه می دهد ، که بیش از انتظارات یک ویال اختصاصی است

  جهت اطالعات بیشتر و مشاوره و نظارت آنالین

 پروژه های خود با شماره تماس های زیر تماس بگیرید

02644328160 

tel://+982444328160/


 

 

09127927904 

09300145131 

  

 

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

