
 

 

 ساخت ویال مدرن

بسیاری از سازندگان می خواهند ویالهای مدرن بخرند ، زیرا می خواهند سبک و راحت زندگی کنند. 
گرایش به سمت ویالهای مدرن با سقف های مسطح و طراحی کم رنگ است. خطوط روشن و طرح 

 های مینیمالیستی ترجیح داده می شوند

 

نه تنها از نظر معماری جذاب است ، بلکه فضای داخلی  (Build a modern villa)ساخت ویال مدرن
 هوشمند نیز یک عامل حس خوب برای سازندگان آینده است

  

خواهید کاری کاربردی و  بسیار سرراست است ، اما اگر می ساخت ویال بسیاری از افراد فکر می کنند
مدرن داشته باشید ، موارد بسیاری باید در نظر گرفته شود. از سقف تا پالت رنگی خود ، باید راهی پیدا 

این کار آسانی نیست. از آنجا  -کنید تا بتوانید فضای خود را عملی و دنج و در عین حال زیبا جلوه دهید 
ساخت  رد ، در اینجا آمده است که به آنها بگویید که هنگامکه احتماالً یک معمار را استخدام خواهید ک

 .خود باید روی آنها تمرکز کنید ویال مدرن

 

https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
tel://+989127927904/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 انتخاب یک طرح کف ساده در ساخت ویال مدرن

اگر می  ، چیدمان و شکل خانه آینده شما است. رنساخت ویال مد  یکی از موارد اصلی برای تمرکز
معموالً خانه  خواهید مسیری مدرن را طی کنید ، حتماً وقت دیگری را در این مرحله اختصاص دهید.

های سنتی از یک طرح عجیب و غریب برخوردار هستند که در آن اتاق ها به روشی کامالً بی وقفه 
ه منطقی به نظر می رسند ، در حالی که برخی دیگر به هر برخی از قسمت های خان برگزار می شوند.

 .مکانی که باقی مانده فشرده می شوند

با اشکال ساده و سقف های مسطح مشخص می شوند در حالی که مردم از چند دهه پیش  ویالهای مدرن 
ف هستند امروز ، افراد دارای چندین فضای مختل  معموالً طرح های سنگ فرش و را انتخاب می کردند.

که تحت همان شکل سقف مداوم قرار گرفته اند ، نیازی به ترکیب سنتی و داخلی دیواره بیرونی که با 
بنابراین ، حتما سقف خود را ساده کنید و نه  طراحی سقف پیموده شده دست به دست می شود ، نیست.

بیشتری را فراهم خواهید تنها به یک ظاهر مدرن دست می یابید بلکه در مورد طرح کف نیز خود آزادی 
 .کرد

احتماالً شما در حال برنامه ریزی برای داشتن محوطه ای زیبا با برخی از فضای سبز در طرفین آن 
برای  این یک طراحی بی انتهاست که همیشه مدرن خواهد بود ، اما نیاز به برنامه ریزی دارد. هستید.

http://arsesgrp.ir/build-a-modern-villa/
http://arsesgrp.ir/build-a-modern-villa/


 

 

شما بهترین  محوطه سازی ویال با محوطه سازی متخصصان  اطمینان از آبیاری مناسب داشته باشید
 محوطه با ارامش برای شما فراهم می اورند

زندگی بدون سر و صدا در حال حاضر مطلوب ترین  فضاهای مدرن و عملی جایی برای همه چیز دارد.
نوع زندگی است و به راحتی می توانید با استفاده از موارد داخلی ، کابینت و قفسه بندی و سیستم های 

 .مبلمان مدرن و دو جداره ، به راحتی به ویال مدرن خود برسید

 مدرنساخت و طراحی ویال 

با سبک دکوراسیون هنری  مدرن ساخت و طراحی ویال و در سال های گذشته که شهرنشینی کم تر بوده  
 .استفاده شده است االچیق آبنما و استخر که در ان از باغها و  ، همه با برج های برجسته و سفید است.

د و کرده ایاکنون آنچه را که می خواهید ، انتخاب  اینجاست که رویای خود را به واقعیت تبدیل می کنید.
عدی قدم ب آنچه را که می توانید با بودجه خود انتظار داشته باشید و چگونه می خواهید آن را تأمین کنید.

 .اکنون تصمیم گیری در مورد وضعیت ویال شما است

ت ممکن اس به همین ترتیب با اکثر موارد ، بهتر است از یک متخصص برای این روش استفاده کنید.
کارپرهزینه است ، اما آنها خالقیت را به وجود می آورند تا با تجربه و دانش تخیل  فکر کنید این یک

آنها همچنین بهترین توصیه را برای  بسازند. شما را باز کنند و ویال شما را به بهترین وجه ممکن 
 .ساختن در بودجه مالی خود به شما ارائه می دهند

 زد ؟چه کسی می تواند یک ویال مدرن برای شما بسا

 یک معمار حرفه ای

 یک طراح معماری

 آشنایی با ساخت ویال مدرن

 هر جا بازدید می شود به رکورد باالیی رسیده است. طراحی و ساخت ویال مدرن اخیراً ، توجه به

 ویالهای مدرن طرح بندی و ساخت 

از سبک بصری خوبی برخوردار است و همه بچه های جالب  طراحی و ساخت ویال مدرن بدون شک ،
 ، عمدتا داریم  ساخت ویال مدرن آن را انجام می دهند ، ، ما به دلیل داشتن پتانسیل بسیار خوبی که در

مقرون به صرفه برای شما  ایجاد یک ویال  عالقه مند هستیم و به دنبال بهترین کیفیت ساخت هستیم 
چرا وقتی که مقرون به صرفه است ، ویال رویایی خود  رای آن زحمت میکشیمهمان چیزی است که ما ب

این در واقع  را ایجاد نکنید و متخصصان وجود دارند که این کار را آسان و بدون استرس انجام می دهند.
 .تبدیل می کنیم کاری است که ما انجام می دهیم ، و رویای مشتریان خود را به واقعیت 

https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/landscape-building-villa/
https://arsesgrp.com/landscape-building-villa/
https://arsesgrp.ir/design-and-construction-of-villas/
https://arsesgrp.ir/design-and-construction-of-villas/
https://arsesgrp.com/build-pool/
https://arsesgrp.com/build-pool/
https://arsesgrp.com/making-a-fountain/
https://arsesgrp.com/construction-of-alachiq/
https://arsesgrp.com/construction-of-alachiq/


 

 

ته ، ما به خوبی می دانیم که بسیاری از ویالهای مدرنیستی کامالً مقرون به صرفه به عنوان یک نک
نیستند. بلکه آنها در سطح باالیی قرار دارند. اینها مواردی هستند که بیشتر در تلویزیون و همچنین در 

 مجالت فانتزی نمایش داده می شوند اما این بدان معنی نیست که هرکسی که می خواهد یک طراحی
 طراحی و مدرن و ساده و مقرون به صرفه داشته باشد باید پس انداز خود را خالی کند.. برای دوستداران

 .که مقرون به صرفه است پس رویکرد مدرنیستی ایده خوبی برای شروع نیست ساخت ویال مدرن

 هزینه ساخت ویال مدرن

خانه جدید خود ایده های هیجان انگیزی  اگر به دنبال ویالهای شگفت انگیز و مدرن هستید ، مطمئناً برای
 .می گیرید

 .نیاز دارید ساخت ویال مدرن که بدانید چقدر هزینه برای  زمان آن است

رای میلیون ها تومان ب واقعیت این است که بسیاری از این ویال ها قیمت بسیار باالیی دارند ، می توانند 
توانید ویال مورد عالقه خود را بسازید با کم ترین  با گروه معماری آرسس می  ساخت سریع هزینه کنند.

 هزینه و در عین حال با کیفیت مناسب

جهت اطالعات بیشتر و نظارت آنالین می توانید با گروه معماری آرسس تماس 
 بگیرید

02644328160 

09127927904 

09300145131 

  

 

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

