
 

 

 ساخت ویال نقلی

اگر نمی توانید ویال رویایی خود را در بازار پیدا کنید یا اگر می خواهید ویال نقلی بسازید که منحصر به 
 خریدارانی که تصمیم به ساخت ویال نقلی .فرد شما باشد ، می توانید یک ویال را در نظر بگیرید

) Construction of a villa( جدید گرفتند بیشتر به احتمال زیاد می گویند انتخاب نقشه کف ، داشتن همه
ل از قب  ها بود.آنها از مهمترین دالیل آن  چیز در خانه با کیفیت جدید و سفارشی کردن ویژگی های ویال

 برای شما ، شما هستید. می خواهم در مورد انواع مختلف  طراحی ویال تصمیم گیری در مورد ساخت و
ستجوی اولیه زمین تا تمام مسیرها تا جدید بیاموزید و خود را با این فرآیند آشنا کنید ، از ج ساخت ویال

  .انتخاب موارد نهایی

 طراحی و ساخت ویال نقلی

خود را بسازد ، در آنجا تقریباً در همه چیز به یک  ویال به طور معمول ، وقتی کسی می گوید قصد دارد
، در زمینه ساخت و طراحی ویال نقلی، سه رویکرد متفاوت اما  .ساختمان کامالً سفارشی مراجعه می کند

  :وجود دارد که خریداران می توانند از آن استفاده کنند

 

یک  ر ویال ،با داشتن ویال ویژه ، یک سازنده ویال بدون داشتن یک خریدار شخصی د خاص  ویالهای
را طراحی و ساخته است. درعوض ، آنها قصد دارند پس از پایان کار ، ویال را به یک  ویال نقلی

خریدار بفروشند. بسته به اینکه در مراحل اولیه شما قادر به انجام قرارداد هستید ، ممکن است بتوانید 
ن وقات ایرا انتخاب کنید. بعضی ا  برخی از موارد نهایی خانه مانند کفپوش ، وسایل آشپزخانه و رنگ

  .شده اندویال برای فروش به عنوان "ویال پیش ساخته" ذکر 
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خریداری می کند و آن را به تعداد  با یک ویال مسکونی ، یک سازنده ویال یک زمین ویال های مسکونی
زیادی تقسیم می کند. سپس ، یک سازنده ویال تمام ویال های آن منطقه برنامه ریزی شده را می سازد. 

  . ، آپارتمان ، ویال شهری یا ویال های یک خانواده باشند ساخت ویال نقلی ویال های مسکونی می توانند

با یک ویال کامالً سفارشی ، شما معموالً زمین را به تنهایی پیدا می کنید و یک  ویال های کامالً سفارشی
خود استخدام می کنید. شما کنترل کامل بر طرح طبقه ، چیدمان و اتمام  ساخت ویال نقلی سازنده را برای

 -رید ، اما این روند نیاز به تصمیم گیری زیادی ، توجه به جزئیات و بودجه ریزی منظم دارد آن را دا
  .ویال های سفارشی می توانند گران باشند

  برای ساخت ویال که به سفارش شما وبا کیفیت ساخته می شود

 با گروه معماری آرسس تماس بگیرید 

81600264432 

09127927904 

 نقشه ساخت ویال نقلی

شما یک کار بزرگ است و بسته به برنامه های فردی شما ،   ویال فهمیدن اندازه ، چیدمان و سبک
رچه است ، اگ  ، حد مجاز ساخت ویال نقلی ممکن است قبل یا بعد از انتخاب زمین اتفاق بیفتد. در هنگام

الزم است بودجه و محدودیت های زیادی را در خاطر داشته باشید. و اگر قصد زندگی در ویال را برای 
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همیشه ندارید ، در نظر بگیرید که چگونه تصمیمات طراحی بر ارزش فروش ویال آینده تأثیر می 
  .گذارد

 

متخصصان تیم شما می توانند به شما کمک کنند تا با سبک و چیدمان مناسب در ویال خود مستقر شوید ، 
اما این احساس نمی کند که از قبل آنچه را که می خواهید بخواهید حس کنید. در اطراف منطقه خود 

 کنید و خانه هایی را که دوست دارید شناسایی کنید جستجو

 :وجود دارد که باید زودهنگام اتخاذ شوند اطراحی ویل در اینجا چند تصمیم مهم در مورد

  چند نفر در ویال زندگی می کنند؟ آیا خانواده شما در حال رشد هستند؟ .تعداد اتاق خواب و حمام

فضای بیرون چقدر مهم است و چه مقدار باید داشته باشید؟ هرچه حیاط بزرگتر باشد ،  فضای بیرون
 مطرح کنید محوطه سازی نگهداری بیشتر درگیر است. محوطه سازی حیاط را با معمار

می خواهید ، ظاهری سنتی تر و یا چیزی میان آنها؟  مدرن طراحی وساخت ویال آیا شما. طراحی داخلی
اگر قصد استفاده از همان اثاثیه منزل خود را در حال حاضر دارید ، آیا با ظاهر خانه جدید مطابقت 

  دارد؟

که باید در مورد مراحل اولیه تصمیم گیری شود ، فکر کنید ،  از دیگر ویژگی هایی .ویژگی های اضافی
  مانند سازگاری ویال هوشمند ، مواد سازگار با محیط زیست
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اگر فکر می کنید در آینده ویال را می فروشید ، ارزش فروش مجدد ویال را در  ارزش فروش مجدد آینده
ل اضافه کنید ، آیا خانه شما برای محله بسیار یا آشپزخانه مجل استخر نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اگر

 گران قیمت خواهد بود؟

 ساخت ویال نقلی ارزان

تنوع گسترده ای در هزینه های ساخت ایجاد می شود که می تواند برای خود سازندگان آینده نگر باشد  
روه گ ارزان قیمت با ساخت ویال نقلی که مسئولیت رسیدگی به نوع ویال را در بودجه خود بسازند. برای

 تماس بگیرید ما بهترین و باکیفیت و با کمترین هزینه ویال مورد عالقه شما را میسازیم معماری آرسس

 هزینه ساخت ویال نقلی

وجود دارد ،   ساخت ویال نقلی هزینه ساخت ویال نقلی چقدر است؟ با وجود متغیرهای زیادی که هنگام
دشوار کرد. اما این یک فرایند اساسی است که به شما در تعیین می توان تخمین هزینه ساخت شما را 

 .بودجه خود کمک می کند و محاسبه می کند که چقدر می توانید برای طرح انتخاب شده خود بپردازید

 

دانش این هزینه ساخت و ساز نه تنها در تعیین نوع ویال ای که باید بسازید و چگونه باید آن را بنا کنید ، 
  بلکه به نحوه تأمین بودجه پروژه نیز کمک خواهد کرد

هزینه های شما را توسط قسمت های مختلف ساخت و ساز تقسیم می کند ، به شما نشان می دهد که 
 ال یا مدیریت چه تاثیری بر هزینه کلی خواهد گذاشتانتخاب های مختلف متری

البته که برای موارد گفته شده شما باید یک معمار ساختمان ساز استخدام کنید که با کمترین 
  بهترین سازه را برای شما بسازد و تحویل دهد  هزینه



 

 

 گروه معماری آرسس یکی از معماران ویال ساز با ما تماس بگیرد

 ا در پروژه های شما یاری دهیممفتخریم شما ر  

  

02644328160 

09127927904 

09300145131 
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