
 

 

 ساخت انواع ویال

خود را دارید یا خیر.  ساخت ویال این اولین سؤالی است که می خواهید از خودتان بپرسید که آیا ایده
همواره عدم قطعیت های بسیاری را ایجاد می کند و مهمترین آن نسبت به بودجه کل شما  ویال ساختن

 برای دستیابی به آن است. دستیابی به بودجه خود آسان تر است اگر از ابتدا آن را کنترل کنید ، زیرا
 .رها در آن دخیل هستندفرایندی پیچیده است که در آن بسیاری از متغی ساخت ویال

 

را ارائه  )Build a variety of villas(برای ارائه طرح و ساخت انواع ویال  روش انعطاف پذیر  ما یک
فقط کافی است زمین  اعم از تطبیق یک مدل موجود تا یک طراحی کامالً شخصی و ساخت آن. .می دهیم

 قرارداد قیمت را از طیف وسیعی از گزینه ها انتخاب کنید و تیم ما ترتیب می دهد ویال شما را براساس
 .  بسازد و معتبراز یک سازنده اثبات شده   ثابت

 

زید ، می توانیم چه بخواهید ویالی سفارشی خود را در سواحل شمال کشور یا استان البرز و تهران بسا
باید مکان ایده آل خود را انتخاب   - این امر را عملی کنیم. ویال ساحلی ، حومه شهر یا شهری
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زمین را از طیف وسیعی از گزینه ها خریداری کنید   فقط مکان مورد نظر خود را به ما بگویید ،  .کنید
 .تیم ما بقیه را ترتیب می دهد

 معماری آرسس مزایای ساخت انواع ویال با گروه

کنار جاده ای که توسط دید شما  طراحی ویال ایجاد تغییرات کوچک در یک ویال مدل موجود به یک
برای طراحی ، می توانید یکی از معماران خانه ساز ، یک معمار محلی را انتخاب  !ساخته شده است

 .تماس بگیرید گروه معماری آرسس کنید یا با

سفارشی با توجه به بودجه مناسب است. این همه درباره انعطاف پذیری و انتخاب  ساخت انواع ویال
هزینه ساخت  .شما تصمیم می گیرید که چه چیزی مهم است: مکان ، اندازه ویال یا مشخصات است.

 .بودجه شما با قرارداد ثابت قیمت مطابقت دارد ، بنابراین جای تعجب ندارد نهایی با

 

شما می  .خود هستید ، می توانید از بهینه سازی کیفیت اطمینان حاصل کنید طراحی ویال وقتی درگیر
 .توانید در ویال ای باکیفیت زندگی کنید که درخشان تر ، عایق بندی شده تر و دارای انرژی بیشتری باشد

 همچنین می توانید ویال خود را به صورت اقساطی بسازید

 ساخت انواع ویال در شمال

شما می خواهید زمان زیادی را در آنجا  رین جنبه در هنگام انتخاب ویال است.موقعیت مکانی مهمت
بگذرانید و آن را به اقشار مختلفی که نمی شناسید اجاره دهید ، بنابراین مهم است که تعدادی از موارد را 

ز در نظر بگیرید شما آن را خیلی دور از یک روستای محلی نمی خواهید. اما شاید خیلی به یک مرک
توریستی هم نزدیک هم نباشد. با منطقه آشنا شوید و رازهای محلی آن را بیابید ، لذت اوقات شما را در 

 .آنجا بسیار زیاد می کند و به میهمانان شما ارزش افزوده می بخشد
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حتی اگر شما یک معمار واجد شرایط ، لوله کش ، برق ، نقاش و طراح داخلی در خانه باشید ، بازهم به 
تماس  گروه معماری آرسس مطمئن باشید که شما یک تیم متخصص نیاز دارید با .کمک نیاز دارید

 .بگیرید

ما به همراه شما بهترین طرح  .سفارشی شما راهنمایی کاملی ارائه می دهیم ساخت انواع ویال برای
 طراحی وساخت ویال مناسب را انتخاب می کنیم و در طی خرید و طی کل مراحل ساخت و ساز ، از

 و خود ، گرفته تا ساخت و تحویل ، شما را همراهی می کنیم. ما شما را از پیشرفت کار از طریق عکس
گزارش مطلع خواهیم کرد و برنامه و بودجه را تا حد ممکن محکم نگه دارید. ما پروژه شما را از مفهوم 

 .تا تکمیل بهینه می کنیم

 هزینه ساخت انواع ویال

خود و در تولید اسناد  طراحی وساخت ویال داشتن یک معمار که نه تنها تصور می شود شما را در
مقادیر ، که در آن تمام واحدهای کاری که الزم خواهد بود ، یاری رسانند ، ضروری است. مطابق با 

 .الزاماتی که قبالً از وی خواسته اید ، باید انجام شود

باید در صورتحساب مقادیر هر ایده ای که در طراحی مفهوم ، ساختارها ، تاسیسات نشان داده شده باشد 
بسیار متغیر و قابل انطباق با زمان است ، اما ما ایده های اساسی را  ساخت انواع ویال درج شود. بودجه

 .توصیف خواهیم کرد که هنگام عقد قرارداد با خدمات یک معمار باید تا حد امکان روشن باشد

 عوامل مؤثر بر قیمت هر متر مربع ساخت انواع ویال

صحبت می کنیم ، کارشناسان به قیمت هر متر مربع ساخت و  قیمت ساخت انواع ویال وقتی در مورد
ساز ، بدون مالیات یا مجوز اشاره می کنند که باید به بودجه نهایی اضافه شود. بودجه تقسیم می شود به 

لیه قیمت های فصل های کاری که برای کارهای ساختمان الزم است. این بودجه ساخت و ساز دارای ک
واحد الزم برای انجام هر عنصر از واحدهای کاری است که در پروژه مفصلی که توسط معمار انجام 

 شده است ، ظاهر می شود
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این بودجه بستگی به عواملی دارد که در ساخت و ساز دخالت می کنند ، برخی به اندازه ویژگی های 
واد ، مساحت شهرنشینی ، اتمام های انتخابی ، توپوگرافی و ویژگی زمین ، مساحت خانه ، کیفیت م

 .پیچیدگی هندسه خانه و سرانجام ، خود شرکت ساختمانی

  جهت اطالعات بیشتر و مشاوره و نظارت آنالین یا شماره تماس های زیر تماس بگیریم

02644328160 

09127927904 

09300145131 

 مفتخریم شمار را در پیشبرد اهدافتان یاری دهیم
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