
 

 

 ساخت ویال کوچک

 به واقعی شدن رویای شما در مورد داشتن یک ویال )Build a small villa (ساخت ویال کوچک
و اطمینان حاصل می کنید که  باعث صرفه جویی در هزینه خواهد شد ساختن ویال. کند کوچک کمک

 .خانه ای با کیفیت و عالی را میسازید

 

طبقه در اندازه های  2و  -1شامل ویالهای کوچک  انواع طرح های ویال کوچک را در زیر می بینید
اندازه بزرگ که می توانید به عنوان یک خانه کوچک در نظر بگیرید.  مختلف از اندازه کوچک و به

 .سبک ها نیز متفاوت هستند ، بنابراین حتماً همه آنها را بررسی کنید

 طراحی و ساخت ویال کوچک

معمار شما باید بتواند این موارد  قبل از شروع ساخت و ساز در ویال ، مجوزهای الزم را خواهید داشت.
 .تهیه کند را برای شما

در حالی که شما امیدوار هستید که همه چیز طبق برنامه ریزی با ساخت و ساز پیش برود ، برای 
 .موضوعاتی که نیاز به حل آن دارید ، آماده باشید

https://www.pinterest.com/talrwily/small-villas/
https://www.thespruce.com/diy-tiny-house-kits-4049391
tel://+989127927904/


 

 



 

 



 

 

 

 .ضروری است که قبل از استخدام آنها برای کار ، وقت خود را در مورد معماری و پیمانکاران بیابید

 ..پس از ساخته شدن ویال ، برای مبل و تزئین آن نیز باید هزینه کنید



 

 

 .موقعیت مکانی شما در هزینه کلی ویال نقش بسزایی خواهد داشت

اغلب از مزیت داشتن سقف بلند برخوردار می شوند. این اجازه می دهد تا  طراحی و ساخت ویال کوچک
صاحبان خانه ممکن است از این فضای عمودی برای  احساس بزرگی ویال کنید.  فضاهایی داشته یاشید

 .آویزان کردن قفسه ها ، چراغ ها و لوستر ها استفاده کنند

، استفاده از پنجره است نصب  ساخت ویال کوچک برداری از یکیکی دیگر از مواردمهم برای بهره
 پنجره در سراسر فضا باعث ایجاد نور طبیعی می شود

قرار دادن پنجره نیز مهم است. پنجره در انتهای راهروها یا پنجره های گوشه ای و چراغهای جلو ، همه 
 .باعث افزایش دید می شوند

 ه با تهیه نقشه مناسب برایک ساخت ویال کوچک می توانید با تماس با یک معمار حرفه ای در زمینه
با داشتن کادری  گروه معماری آرسس شما را در ساخت ویال مورد نظرتان کمک می کنند ساخت ویال

 .مجرب و حرفه ای مفتخر است شما را در این زمینه یاری دهد

 نقشه ساخت ویال کوچک

زندگی در  ها و طرح های ویال کوچک احتماالً این ایده را به شما می دهد که چگونهنقشه   با نگاهی به
شما آن را تصور  .شروع می کنید ساختن یک ویال کوچک اینجاست که با . یک ویال کوچک ممکن است

می کنید ، نقشه خود را در نظر بگیرید و شروع به برنامه ریزی کنید. این یک گام مهم است که به شما 
 .مک می کند تا بعدا از پشیمانی و هزینه های غیرضروری دوری کنیدک

چه در حاشیه یک ملک باشد و  .اگر یک قطعه زمین آماده است ، می توانید درست پیش بروید و بسازید
   .چه در حیاط خلوت خانه شما ، مکان خوبی برای شروع است

 مدل ساخت ویال کوچک

شبیه به ساخت خانه است. با این حال ، اصطالح ویال با انتظارات خاصی همراه  طراحی و ساخت ویال
 ساخت به طور طبیعی ، این بدان معنی است که است و آن انتظارات غالباً به معنای لوکس بودن است.

هستند که بسیاری از   واقعی در گرانترین پایان خانه سازی خواهد بود. آنها غالباً بزرگ و کوچک ویال
آنها یک خانه استاندارد تک خانواده را در نظر می گیرند. ویال همچنین اغلب از باالترین کیفیت مواد 

و از ساخت آن هیجان زده برای بسیاری از افراد ، ویال خانه رویایی آنها است ،  موجود استفاده می کند.
ه گرو را در سایت ساخت ویال کوچک می شوند. شما برای اینکه ویال خود را بسازید می توانید مدل های

 .ببینید معماری آرسس

  

 ساخت ویال باغ کوچک

مهم نیست که باغ شما چقدر کوچک باشد ، داشتن هر فضای بیرون یک نعمت است ، خصوصاً در این 
ویال می تواند به فضایی برای   رعایت نکات و ترفندهای طراحی مناسب ، هر نوعبا  .اوقات عجیب

http://arsesgrp.ir/build-a-small-villa/
http://arsesgrp.ir/build-a-small-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/design-and-construction-of-villas/


 

 

افتخار تبدیل شود. شما برای اینکه بخواهید شب یا چند روز را در باغ خود سپری کنید حتما نیاز دارید 
 مکانی را برای شب هنگام داشته باشید تا بتوانید استراحت کنید با ساخت ویالیی کوچک در باغ این

 اطمینان را به خود بدهید که فضایی ارامش بخش برای هر زمان که بخواهید در باغ بمانید خواهید داشت

  ساخت ویال کوچک در شمال

اکنون سفر  .موقعیت شمالی کشور و مسافرت به آن ، منطقه را به خریداران خانه ویال تبدیل کرده است
به گزینه   ما در شمال  و ویالهای امکان پذیر است  از تهران به شمال در کمتر از دو ساعت با خودرو

 .ایده آل تبدیل می شوند

ما معتقدیم که هر کسی باید  .ما سازندگان ویال با سالها تجربه در ساخت خانه ها در شمال کشور هستیم
بتواند یک ویال جدید را برای خود بسازد و ما سخت تالش می کنیم تا ساخت ویال جدید شما را امکان 

شما می توانید با تماس با ما ویال کوچک و بزرگ خود را در هر شهری از شمال کشور  .ذیر سازدپ
 بسازید

 ساخت ویال کوچک در تهران

ساخت ویال  در استان تهران و البرز خدمات را برای شما دارد از جمله گروه معماری آرسس همچنین
 .فضای سبز ویال شما با ما تماس بگیرید محوطه سازی و بزرگ و کوچک

 هزینه ساخت ویال کوچک

می گیرید ، باید مطمئن باشید که منابع مالی خود را در دست دارید.  ساخت ویال کوچک وقتی تصمیم به
مورد هزینه خانه خود خواهید داشت بلکه به زمین نیز نیاز خواهید نه تنها نیاز به فکر کردن در 

درصد از هزینه کل پروژه  21تا  11سپس باید یک معمار را استخدام کنید که می تواند  داشت.
 .همچنین برای تکمیل ساخت و ساز ویال ، پیمانکارانی نیز برای استخدام وجود دارند باشد.

 ماس های زیر تماس بگیریدجهت اطالعات بیشتر با شماره ت

02644328160 

09127927904 

09300145131 

 

https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
tel://+982644328160/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

