
 

 

 هزینه ساخت ویال

و در صورت  ویال بسته به موقعیت مکانی ، اندازه)The cost of building a villa (هزینه ساخت ویال 
 0،222ساخت ویال جدید برای یک ویال  .استفاده از طرح های مدرن یا سفارشی متغیر است

 . هزینه مختلف دارد  مربعی با ویال در متراژ های مختلف متفاوت است و  متری

 

 هزینه ساخت ویال یک طبقه

الً قبیک طبقه طراحی شده معموالً بیشتر از این که شما بخواهید ویال جدیدی را که  ویال  هزینه ساخت
در زیرمجموعه ساخته شده است خریداری کنید و یا اگر با یک معمار کار می کنید که دارای برنامه 

یک سال طول می کشد و مراحل  ساخت ویال .باشد ، هزینه بیشتری خواهد داشت  های صفر تا صد
 .وجود دارد که ما به تفصیل آن ها را پوشش خواهیم داد ساخت ویال زیادی برای روند

 

 هزینه ساخت ویال دوطبقه

به موقعیت مکانی و انتخاب شما در طراحی و اتمام  در هر متر مربع بسته  ساخت ویال دوطبقه هزینه
بسته به  بیشتر مردم نیز برای ساخت ویال می توانند زمین بخرند.و .داخلی و خارجی متغیر خواهد بود

مکانی که در آن زندگی می کنید متغیرهای زیادی وجود خواهد داشت ، بسته به مکانی که در آن زندگی 
 .اتاق خواب ها ، تعداد حمام ها ، نوع کفپوش ها ، کابینت ها ، لوازم و غیره  می کنید ، تعداد کل

https://www.fixr.com/costs/build-villa
https://arsesgrp.ir/villa/
https://arsesgrp.ir/villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/construction-of-a-two-story-villa/
tel://+989127927904/


 

 

 

 

 

 

 هزینه ساخت ویال دوبلکس

ً  گروه معماری آرسس با ساخت ویال دوبلکس هزینه های از یک سازنده ویال  کمتر ٪15 می تواند تقریبا
را برای   زیرمجموعه ها را برنامه ریزی می کنند و طیف وسیعی از نقشه ها باشد.معماران ویال ساز

انتخاب از آنها پیشنهاد می دهند. توسعه دهندگان ویال های زیادی را به طور هم زمان ایجاد می کنند ، 
ها بنابراین ویال ها به طور معمول هرکدام کمتر از یک ویال معمولی هزینه کمتری دارند ، و احتماالً آن

 .نیز سریعتر تکمیل می شوند

https://arsesgrp.ir/construction-of-duplex-villas/
https://arsesgrp.ir/construction-of-duplex-villas/


 

 

 

  

 هزینه ساخت ویال تریپلکس

برای دریافت هزینه ساخت ویال تریپلکس می توانید با گروه معماری آرسس تماس بگیرید.هر زمانی که 
با  .تمام ویژگی های طراحی را در طرح خود داشته باشید می توانند هر آنچه را می خواهید توسعه دهند

یال شما صرفاً هزینه بیشتری خواهد داشت زیرا آنها تمرکز ویژه خود را به منزل شما داده و این حال ، و
 .به ترتیب در متریال ها سفارش می دهند و کارگران را برای یک ویال استخدام می کنند



 

 

 

 هزینه ساخت ویال لوکس

وقتی به دنبال هزینه ساخت ویال لوکس خود هستید ، میانگین قیمتهایی که از ما با تماس دریافت 
است و با توجه به دامنه سفارشی سازی ممکن ، امکان وجود دارد که قیمت فقط به طور متوسط   میکنید

ید و گزینه های شما را انتخاب کنید مقداری متغیر شما بسته به مکانی که در آن زندگی می کن  نهایی ویال
 .باشد

 هزینه ساخت ویال چوبی

برای یک ساخت ویال  .هزینه ساخت است ٪15و  ٪41.5  هزینه مواد برای ساخت ویال چوبی در حدود
و شامل قاب بندی ، فونداسیون ، سقف ،  دارند قیمت متفاوت  چوبی متر مربعی ، مصالح ساختمانی

، نمای سایدینگ ، رنگ ، کفپوش ، برقی ، لوله   سایدینگ ، درب داخلی و خارجی ، پنجره ها ، عایق
 .کشی و وسایل نور



 

 

 

 هزینه ساخت ویال فلت

در هر متر مربع   از کل هزینه ساخت ویال است٪39  تقریبا ساخت ویال فلت هزینه کار برایمتوسط 
 . است

 وجود دارد که بسته به کیفیت هر جنبه از dgh, چندین مؤلفه یا مراحل اصلی در ساخت و سازهای
,dgh شما ، هزینه های شما بطور قابل توجهی متفاوت خواهد بود 

اگر در حال  .باشد ، می تواند بیشتر ساخت ویال در مقابل خرید خانه بسته به طیف وسیعی از عوامل ،
 .ستید ، کل هزینه ساخت خانه خود را با خرید ویال مقایسه خواهید کردحاضر مالک این زمین ه

 ساخت ویال نقلی هزینه

اگر یک ویال  برای ساخت دارند. متر مربع قیمت متفاوت 022با مساحت حدود  ساخت ویال نقلی هزینه 
ما بسیار کوچک است ، می توانید برای پس انداز کردن چیزی بسازید که به کوچک برای خانواده ش

عالوه بر این  . است موزد استفاده اندکی عنوان یک ویال کوچک واجد شرایط باشد. مصالح ساختمانی
نیز برای تجهیزات مهم ، پروانه ساخت و ساز ، برنامه های ساخت و  هزینه های ساخت و ساز دیگر

 .ساز و کارگر پیمانکار و سود مورد نیاز خواهد بود

https://arsesgrp.ir/building-a-ground-floor-villa/
https://arsesgrp.ir/building-a-ground-floor-villa/
https://arsesgrp.ir/construction-of-a-villa/
https://arsesgrp.ir/construction-of-a-villa/


 

 

 

 هزینه ساخت ویال الکچری

یکی دیگر از عناصر مهم در هزینه ساخت ویال الکچری قیمت زمین است ، مگر اینکه شما در حال 
موقعیت مکانی شما می تواند تفاوت  .حاضر دارای یک نقشه باشید که در آن مایلید ویال خود را بسازید

 .یک طرح می تواند در شمال ، با تهران متفاوت باشد میلیونی ایجاد کند.

 هزینه ساخت ویال نیم پیلوت

در مقایسه با خرید در زیرمجموعه ای که در حال توسعه است ، هنگام ساخت ویال نیم پیلوت با پیمانکار 
با این وجود مسئولیت و تصمیمات  .ی در پروژه داریدعمومی منتخب خود ، کنترل و تأثیر بیشتر

درصورتیکه با همه مواردی که باید انجام  باالتری نیز خواهید داشت که در این راه الزم است اتخاذ شود.
شود به خوبی آشنا نیستید با گروه معماری آرسس تماس بگیرید کارشناسان ما شما را در راهبرد اهدافتان 

 .یاری می دهد

 متری 15هزینه ساخت ویال 

اگر در حال خرید قطعه ای هستید که در حال  .متری خود را پیدا کنید02شما باید مکان مناسب ویال 
حاضر ویال ای دارد که نیاز به تخریب آن دارد ، هنگام پرداخت هزینه اتصال برق و فاضالب ، اندکی 

اگر در حال خرید زمین خام و توسعه  .شته اندوجود دا  صرفه جویی می کنید ، زیرا این ویال ها قبالً 
نیافته در یک منطقه روستایی هستید ، ممکن است برای نیازهای فاضالب خود یک مخزن سپتیک اضافه 

شما همچنین نیاز دارید که خطوط ابزار را به ملک خود برگردانید و احتماالً عاملی در هزینه درجه  کنید.
 .بندی زمین جاده است

 متری 05ت ویال هزینه ساخ



 

 

در بیشتر موارد ، بودجه پروژه شما نوع ساخت و ساز مورد نظر برای ویال را تعیین می کند. هزینه 
ساخت ویال در متراژهای مختلف کامال متفاوت است به دلیل اینکه مصالح استفاده شده مقدار متفاوت 

 .دارد

 متری 05هزینه ساخت ویال 

 رساندید می توانید محوطه سازی اطراف ویال را شروع کنید  اتمام  متری خود را 02وقتی ساخت ویال 
عامل مهم دیگر در مورد زمان وقوع این امر مربوط به چیزهایی است که در امالک خود برای کاشت  .

درختان ، گیاهان و درختچه ها کاشته اید و در چه ساعتی از سال به بهترین وجه کاشته درختان و 
 .می شوند  گیاهان

 

 متری 555هزینه ساخت ویال 

متری متفاوت است بستگی دارد که با  022قیمت اصلی که بیشتر صاحبان ویال برای ساخت ویال 
سال سابقه در ساخت و  02ان ساز کار کنید گروه معماری آرسس با بیش از کدامیک از معماران ساختم

 . محوطه سازی ویال با کمترین هزینه ویال مورد عالقه شما را می سازد البته با باالترین کیفیت

 هزینه ساخت ویال در طالقان



 

 

معموالً  .بخرید  برای ساخت یویال در طالقان به زمین خود نیاز دارید ، بنابراین باید یک قطعه زمین
گروه های معماری مانند آرسس ارزشمند هستند و محاسبه می کنند که یک ویال تمام شده برای آن قطعه 

 .تداخاص چقدر هزینه می کند و سپس تخمین زده می شود هزینه تخمینی ساختمان از اب

شایان ذکر است که یک قطعه زمین به ارزش بازار می رود و همیشه به طور کامل محاسبات را 
 .منعکس نمی کند

 هزینه ساخت ویال در لنگرود

این می تواند واقعاً  .خود باشید  ممکن است به فکر ساخت ویال  با توجه به هزینه ساخت ویال در لنگرود
 .اخت یک ویال از ابتدا چقدر هزینه داردخوب عمل کند اما باید بدانید که س

ساخت ویال در  -موقعیت مکانی تغییر می کند  .این کامالً متغیر در قیمت از پایین ترین به باالترین است
 .است. اما گذشته از آن ، مواردی وجود دارد که بر قیمت تأثیر می گذارد  شهرها متفاوت

 هزینه ساخت ویال در الهیجان

بسته به نوع دیگری که می خواهید دنبال کنید متفاوت خواهد بود. زیر   ال در الهیجانهزینه ساخت وی
  در قسمت های مختلف الهیجان از نظر قیمت متفاوت است  زمین

 هزینه ساخت ویال در لواسان

اما هزینه های زیادی برای در نظر گرفتن آن وجود دارد و  .ساخت ویال در لواسان می تواند عالی باشد
برای اطمینان از تعجب ،  .ینه ساخت ویال نیز به اندازه خرید زمین و پرداخت پیمانکاران ساده نیستهز

 .مطمئن شوید که به درستی برنامه ریزی کرده و محاسبه کرده اید

 هزینه ساخت ویال شمال

در مناطق مختلف شمال متفاوت است مثال ساخت ویال در  اخت ویال در شمالس طبق موارد گفته شده
 .کنار دریا با جنگل متفاوت است و البته از نظر متراژ نیز متفاوت است

 هزینه ساخت ویال در زیباکنار

زیبا کنار یکی از مناطقی است که ساخت ویال در این منطقه به دلیل آب و هوای خوب و از نظره منظره 
داره ولی هزینه ساخت ویال در زیباکنار متفاوت است به دلیل انتخاب متراژ برای ساخت ویال  رونق
 .است

 هزینه ساخت ویال در دماوند

البته که ساخت ویال در دماوند نیز رونق دارد ممکن است بعضی افراد به دلیل آب و هوای خنک این 
 های دوبلکس و انواع ویالهای سفارشی را با منطقه را برای ویال خود انتخاب کنند در این منطقه ویال

 توجه دلخواه کارفرمایان ساخته می شود گروه معماری آرسس یکی از سازندگان ویال در این منطقه است

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


 

 

 هزینه ساخت ویال گیالن

گیالن یکی از شهرهای شمال کشور است که ویال سازی در آن زیاد است بسته به زمینی که در گیالن 
 .اخت ویال در گیالن متفاوت است و همچنین از نظر ساخت سفارشی نیز متفاوت استدارید هزینه س

 00-00هزینه ساخت ویال در سال 

متفاوت است و چه بسا قیمت باالتر رفته همان طور که می  90با سال  99هزینه ساخت ویال در سال 
دانید هزینه مصالح بکار رفته شده باال رفته که به طبع بر هزینه ساخت نیز تاثیر می گذارد ولی شما 

تان را با توجه به برای ساخت ویال باید با یک معمار با تجربه کار کنید که برای شما ویال مورد نظر
اینکه هزینه باال رفته بازهم با کمترین هزینه بسازد و همچنین یادتان باشد که کیفیت ساخت خیلی مهم 

 . است

گروه معماری آرسس یکی از سازندگان با کیفیت ویال در شمال کشور و استان 
 .تهران و البرز می باشد

 بگیریدجهت اطالعات بیشتر و مشاوره و نظارت آنالین تماس 

02644328160 

09127927904 

09300145131 

 

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

