
 

 

 

 ساخت ویال چوبی

خانه ها یا نزدیک به  ٪01حدود  4102در سال  )Making a wooden villa(ساخت ویال چوبی
ویال را تشکیل می دهند. چرا آنها در حال حاضر اینقدر محبوب هستند؟ پاسخ ساده است:  000111

شروع کار با   ت.کم است 0 مواد بوم شناسی و مصرف انرژی محدود اس ساخت ویال چوبی هزینه
 خود 0را با ما شروع کنید ساخت ویال چوبی پروژه

 

 

 

 

 

 

 

https://id.pinterest.com/WoodyNoya/simple-wood-houses/
http://arsesgrp.ir/making-a-wooden-villa/%20
http://arsesgrp.ir/making-a-wooden-villa/%20


 

 

 

 مزایای ساخت ویال چوبی

برخالف یک ویال بلوک بتونی 0 یک خانه چوبی عایق حرارتی و صوتی بسیار خوبی دارد. کنترل 
 رطوبت به صورت طبیعی انجام می شود 0 هوا سالم تر و در نتیجه میکروب های کمتری وجود دارد

 

ویالهای چوبی در صرفه جویی در مصرف انرژی به شما کمک می کنند 0 زیرا چوب یک ماده عایق 
درک کرده اند و چوب این واقعیت را زودتر از شهرهای دیگر کشور  طبیعی است. در شمال کشور 

 نداستفاده کرده ا ساخت ویال چوبی زیادی را برای

. 

tel://+989127927904/


 

 



 

 



 

 

 



 

 

 .همانطور که در مورد ساخت و سازهای معمولی اتفاق می افتد 0 مجوز ساختمان ضروری است

بودجه برای ساخت و سازهای معمولی کمتر است و روشهای مختلفی وجود دارد که به شما امکان می 
 .د پروژه را با بودجه خود تطبیق دهیدده

 ساخت ویالی چوبی

ویالهای پیش ساخته برای همه مناسب نیستند 0 و به طور واضح چنین است 0 زیرا آنها معموالً کوچک و 
ال 0 از با این ح با کیفیت هستند و از این رو قادر به تهیه فضای کافی برای یک خانواده بزرگ نیستند.

آنها بسیار آسان است و برخی از ویال ها مانند این ویال که از پانل   ت ویال چوبیساخ نظر اقتصادی و
 طراحی ویال ها و تابلوهای چوبی ساخته شده است 0 دارای یک ظاهر جذاب و دنج از کابین الگ اما با

 .مدرن مینیمالیستی در فضای داخلی هستند

 بی در گیالنساخت ویالی چو

ازو یالهای ساخته شده از آجر و بتونی  ویال های چوبی یک گزینه جایگزین اکولوژیک و اقتصادی تر
نه تنها بخشی از طبیعت است 0 بلکه استفاده از آن برای محیط زیست مفید  چوب .سنتی است

از مواد طبیعی و غیر نفتی ساخته شده اند که قابل بازیافت و تجزیه زیست  ویال های چوبی این است.
بی ساخت ویال چو تخریب پذیر هستند و همچنین "زیست محیطی" در نظر گرفته می شوند شما اگر قصد

 .دارید می توانید با معماران ساختمان ساز تماس بگیرید در گیالن

 ساخت ویالی چوبی در شمال

خانه را در  پل حرارتی عمل نمی کند بلکه به عنوان عایق عمل می کند 0 بنابراین چوب به عنوان یک
خانه  می کند و همین امر آن را به یک تابستان خنک نگه می دارد و در زمستان گرم

 60 تا 01 بین گرمایشی و تهویه مطبوع ساالنه در صرفه جویی . پایدار تبدیل می کند بسیار ساختمانی
 .است همحاسبه شد درصد

  

شامل موادی است که نه تنها از سر و صدای خارج عایق بندی می شود بلکه  دیوارهای ویالهای شمال 
 دما نیز کمک می کند ماندن به ثابت

مصالح مورد استفاده برای اتمام می تواند از مواد ساخته شده از چوب فشرده شده 0 سنگ طبیعی 0 سنگ 
 باعث می شود نگهداری ساخت و ساز به حداقل برسد . برای همصنوعی 0 کاشی 0 شیل و غیره باشد ک

 .تماس بگیرید گروه معماری آرسس با در شمال ساخت ویال

 مضرات ساخت ویال چوبی

با چوب هایی که خیلی مرطوب است و می  باید مطمئن باشید که این ماده در شرایط عالی است: همیشه
 .تواند حاوی پوسیدگی باشد 0 مراقب باشید

https://arsesgrp.ir/
https://arsesgrp.ir/


 

 

مانند موریانه ها یا سوسک های گرد و غبار می توانند با ایجاد سوراخ هایی در آن به چوب  حشرات
 .صدمه بزنند که این امر می تواند بر مدت زمان خانه شما تأثیر بگذارد یا نیاز به نوسازی داشته باشد

بیرونی 0 آب بندی درمورد نگهداری 0 باید هر چند وقت یکبار بررسی شود 0 زیرا ممکن است به رنگ 
  شکاف و غیره احتیاج داشته باشد

این به دلیل مصالح استفاده شده یا فضای مورد نیاز برای کل جمعیت قابل استفاده نخواهد بود. برای آنها 
 .پایدار نخواهد بود 0 با توجه به مشکل جمعیت زیاد

 ساخت ویالی چوبی ارزان

منابع مهم مانند زمان از اهمیت باالیی برخوردار ما در عصری زندگی می کنیم که صرفه جویی در 
یکی از هوشمندانه ترین 0 بهترین و سریعترین راهها برای به دست   ساخت ویال چوبی .است

 .ویالی رویایی شما است آوردن 

بلکه از دوام فوق  هستید که نه تنها به سرعت ساخته می شود  ساخت ویال چوبی اگر به دنبال 
با توجه به  است. ارزان  ساخت ویال چوبی نیز برخوردار است 0 بهترین گزینه برایزیبایی  العاده 

کیفیت بی نظیر و سطح باالی خدمات ما ما بهترین ویال برای شما با کم ترین هزینه می سازیم با مل 
 تماس بگیرید

 ساخت ویالی چوبی مازندران

ساختن یک خانه جدید بزرگترین سرمایه گذاری است که بیشتر مردم در طول زندگی خود انجام می دهند 
0 بنابراین مهم است که بار اول آن را به درستی دریافت کنید. سوال قابل فهم که بارها و بارها از ما 

 ساخت ویال در شمال چقدر زمان میبرد؟ شما می توانید برای ساخت ویال" :پرسیده می شود این است
 تماس بگیرید گروه معماری آرسس کشور از جمله مازندران با

 ساخت ویال چوبی بزرگ

ن رو در کشورهای مستعد زلزله ترجیح داده می ویال چوبی از مقاومت لرزه ای برخوردار هستند و از ای
  .شوند

سطوح چوبی رطوبت را جذب کرده و از بین می برد و سطح رطوبت هوای داخلی را در طول سال 
در خانه ای چوبی به راحتی نفس می کشید 0 احساس بهتری می کنید و سالم تر می  متعادل می کند.

 .مانید

نسبت به سایر مواد سوختی فسیلی به مراتب کمتری مصرف می کند وارد شده   ساخت ویال چوبی فرآیند
و زباله های چوبی که به عنوان یک محصول جانبی در آن ظاهر می شود می توانند برای تولید انرژی 

میزان انرژی حاصل از زباله های چوبی تقریباً دو برابر انرژی مورد استفاده در  بیشتر بازیافت شوند.
  .فرآیند تولید است

 ساخت ویال چوبی کوچک

https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa-in-the-north/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa-in-the-north/


 

 

زمان ساخت کوتاهتر 0 فرآیند برنامه ریزی دقیق تر و تضمین کیفیت سیستم   ساخت ویال چوبی کوچک
تولید مشخص می شود. در کنار هم 0 این شرایط جدید مستلزم فرایند متفاوت از مفهوم به اتمام از آنچه 

  .در صنعت ساخت و ساز سنتی متداول است

مدلی است که سایر سیستم های تولید صنعتی با مشخصات واضح تر از محصول و  بسیار نزدیک به
عملکرد آن درست از صفحه طراحی رایانه ای استفاده می کنند. به طور مشابه 0 ساخت و مونتاژ نهایی 

شامل اتوماسیون اصلی است و مراحل بسیار سختی را دنبال می کند که اجرای کامل و صحیح هر پروژه 
 .ن می کندرا تضمی

 هزینه ساخت ویال چوبی

تعداد اتاق ها 0 منظره 0  -خود چگونه به نظر برسد   ویال هر کس یک رویا دارد که به نظر می رسد
ه امکانات. آنها می دانند که قرار است در آن خانه قرار بگیرد. تنظیم زمینی است که در آن خانه ساخت

گوشه ای از بخش مسکونی 0 نزدیک دریاچه 0 دارای منظره ارضی 0 در یک شیب و  -خواهد شد 
غیره. پیچیدگی محیط و آب و هوا در منطقه ای که ویال در حال ساخت است هزینه ساخت را تحت تأثیر 

 .قرار می دهد

اد به ی ضروری است.سفارشی برای شما و پروژه شما برای موفقیت آن  انتخاب بهترین سازنده ویال 
بنابراین 0 مانند هر رابطه ای 0 باید  ماه با هم کار خواهید کرد. 04-1داشته باشید 0 به احتمال زیاد 

ا ب ساخت ویال چوبی برای بدست آوردن قیمت تقریبی  برقرار شود. اعتماد و ارتباط صریح و روشن 
 . معماران ساختمان ساز تماس بگیرید

گروه معماری آرسس مفتخر است شما را در ساخت انواع ویال به صورت سفارشی با کمترین هزینه و 
 .بهترین کیفیت یاری دهد

 جهت اطالعات بیشتر با شماره تماس زیر تماس بگیرید

02644328160 

09127927904 

0930014513 

  

 

https://arsesgrp.ir/villa/
https://arsesgrp.ir/villa/
tel://+982644328160/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

