
 

 

 ساخت ویال جدید

ساخت  آیا شما در حال حاضر در خانه ویالیی زندگی می کنید؟ یا هنوز در خانه خود برنامه هایی برای
یک  (Construction of a new villa)در آینده برنامه ریزی می کنید؟ ساخت ویال جدید ویال جدید

 .سرمایه گذاری بزرگ است و اطمینان از انتخاب گروه متخصص مناسب برای کار با آن ضروری است

 
 چه چیزی به مشتریان خود پیشنهاد می کنیم؟

بیش   با گروه معماری آرسس . ساخت ویال جدید اول از همه تخصص ما و توجه به جزئیات در هنگام
االیی برخوردار است. ما این کار را از طریق سازگاری با کیفیتی که ارائه می سال از اعتبار ب 01از 

دهیم ، انتخاب مواد خود را انجام می دهیم و با رعایت مهلت هایی که در مورد آن توافق داریم ما 
مسئولیت تیم خود را از صنعتگران و کارگران باتجربه مسئولیت داریم ، به عالوه در انتخاب نیاز به 

 .مانکاران فرعی نیز در هنگام نیاز به آنها توجه داریمپی

 

تمام اسناد و مدارک و بیمه ها مورد توجه قرار می گیرند ، هیچ خطری غیر منتظره بر روی حساب 
می  ساخت ویال مورد روندشما وارد نمی شود. ما یک روش کار شفاف داریم ، آنچه که االن در 

 .تحویل می گیرید  همان ویالیی است که شما گوییم 

آرزوی ما تحقق خواسته های مشتریان است. این ممکن است به شما در یافتن نقشه ای که پاسخگوی 
مورد نظر برای ساخت  طراحی ویال مار که درنیازهای شما باشد کمک کند. یا در معرفی شما با یک مع

كامالً مناسب برای شما  ساخت ویال معمار فنی داخلی ما به شما كمك می كنیم در  تخصص دارد. بهمراه
 .در یك محل ساختمانی زیبا لذت ببرید
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ما می توانیم یک سرویس کامل به شما دهیم. ما یک تیم متخصص داریم که در کلیه خدمات مورد نیاز 
ویال شما به شما کمک می کند. ما می دانیم که چگونه پروانه ساخت را قبل قبل ، حین و بعد از ساخت 

از شروع کار بدست آوریم و چگونه می توانیم از تمام مدارک صحیح در هنگام اتمام ساختمان اطمینان 
جدید خود لذت   حاصل کنیم. ما می خواهیم شما یک تجربه بدون نگرانی داشته باشید و از روند ساخت

  .ببرید

  نیاز دارید؟ محوطه سازی شما به یک معمار

آیا می خواهید کسی محوطه اطراف ویال شما را محوطه باغ شما را برای استراحت و ارامش شما 
 .طراحی کند ؟ ما از انجام این کار خوشحالیم

 .الی زیبای خود افتخار کنید و اینکه کل تجربه چقدر شگفت انگیز بوده استما می خواهیم شما به وی
 .همانطور که آنها سالهاست که هستند . بعالوه ، مشتریان ما بهترین سفیران ما هستند

 طرح ساخت ویال جدید

شما می توانید بر  .کار می کنیم  انتخاب شده توسط مشتریان طرح ساخت ویال  ما از همان آغاز فرآیند با
اساس یکی از برنامه های ما با همان قیمتی که می توانید برای یک ویالی اصلی و بازسازی شده 

شما یک خانه بسیار برتر ، کامالً عایق و دو جداره خواهید داشت و  .بپردازید ، ویال کامال جدید بسازید
 .را حفظ خواهید کرد  ویالی سنتی  در عین حال تمام مشخصات
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ساخت ویال یک  ، ساخت ویال همکف یا فلت ، ساخت ویال دوبلکس - داریم  ما پنج طرح ساخت ویال
برای انتخاب وجود دارد و ما همچنین می توانید هر  .، ساخت ویال دو طبقه ، ساخت ویال تریپلکس طبقه

یک ویژگی را که از ویال طرح را متناسب با نیازهای بی نظیر شما اصالح کنیم. اگر تصویری از 
 .اصلی دوست دارید به ما نشان دهید ، می توانیم آن را در کارگاه خود کپی کنیم

 ساخت ویال جدید در شمال

می شنویم این است که "ارزانترین راه   یکی از متداول ترین سؤاالتی که از خریداران ویال در شمال
شما با کمترین هزینه انجام شود   ما می خواهیم پروژه ساخت ویال " چیست؟  ساخت ویال در شمال برای

. به همین دلیل ما برنامه های خانه را با هزینه ساخت گزارش ها ، طیف گسترده ای از سبک ها و 
 .ارائه می دهیم ساخت ویال اندازه های معماری و نکات مربوط به

  

 هزینه ساخت ویال جدید

دخیل هستند ، از مقیاس ساخت ، گرفته تا طراحی ، مواد و مصالح  ساخت ویال هزاران عامل در
یک اندازه متناسب با تمام قیمت بسیار دشوار است. برای یک تخمین بسیار کلی ،  ساختمانی . ساخت با

در هر متر مربع یا معموالً بیشتر هزینه هر متر مربع فکر   هزینه ساخت ویال ساده تر است که در مورد
کنید. جهت اطالعات دقیق تر با یک معمار حرفه ای تماس بگیرید ما گروه معماری آرسس را با بیش از 

 .سال تجربه کاری معرفی می کنیم با ما تماس بگیرید 01

 جهت اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس گروه معماری آرسس تماس بگیرید

02644328160 

09127927904 
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