
 

 

 ساخت ویال کم خرج

خود را شروع کنند و اکثرا تماسل دارند در مناطق  ساخت ویال در نظر دارند که د بیشتری از افراد تعدا
و می خواهند که با حداقل هزینه این کار کنند یعنی در  ویال را بسازند   با آب و هوا و منظره خوب

   .را شروع کنند)Low cost villa area( ساحت ویال کم خرج اصطالح

 

ارزان قیمت با کم ترین  می توان ویال کم خرج و  با داشتن برخی طراحی هوشمندانه و مدیریت پروژه ،
سال سابقه کاری و پرسنل مجرب شما را در این روند  01با داشتن  گروه معماری آرسس .هزینه ساخت

 .می دهد یاری

 راه برای ساخت ویال کم خرج 5

یک طراحی  صرفه جویی در هزینه شما در مرحله طراحی و برنامه ریزی پروژه انجام می شود. بیشتر 
کامالً در نظر گرفته شده که وزن آن در کل افزایش یافته است ، می تواندباعث صرفه جویی شما در 

 .مناسب وقت بگذارید ساخت ویال  مار خوب برایخوب است که برای پیدا کردن یک مع ساخت شود !

 

اما طراحی مناسب می تواند در نهایت موجب است ،   هزینه ساخت ویال هزینه آنها درصد کمی از
صرفه جویی در هزینه بیشتر شما شود )و همچنین ویالای را که دوست خواهید داشت به شما ارائه 
دهیم!( بنابراین ، در پشت هر پروژه عالی یک معمار عالی است و ما از برخی از معماران ما در 

ساخت ویال کم  ارزانترین راه برای خواسته است تا نکات خود را در مورد  طراحی و ساخت ویال زمینه
 : به اشتراک بگذارند خرج
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،  اضافی برای ساخت خود این است که بدون برنام ریزی  یک روش مطمئن برای زیاد کردن هزینه 
خود را تشکیل می دهد ، بنابراین  هزینه های ساخت ویال گی ازشروع کنید. نیروی کار بخش بزر

ارزش دارد از هر جنبه ای از طرح سوال کنید. برای هر جزئیات یا محل اتصال ، معمار شما باید فکر 
 کند: ساخت این مجموعه چقدر پیچیده است )و پرهزینه است(؟

 مصالح ساختمانی خود را با دقت تهیه کنید

در اینجا هیچ راه حل "ارزان" وجود ندارد و شما باید این تصمیم را در برابر عواملی غیر از هزینه مواد 
دوام ، طول عمر و نگهداری همه آنها بر هزینه کلی ویال شما طی یک دوره معین تأثیر می  بسنجید.
ساخت و ساز  سال؟ 011 سال؟ 21 سال آینده در این ویال زندگی کنید؟ 52آیا تصور می کنید  گذارد.

ارزان تر در حال حاضر ممکن است در طول عمر خود منجر به ارزان ترین هزینه  ویال
به عنوان  استدالل مشابهی را می توان برای اعتبارنامه های زیست محیطی ساختمان ایجاد کرد. نگردد.

زش آن را داشته باشد که مقداری عایق واقعاً کارآمد در دیوارها خرج کنید تا قبض های مثال ، شاید ار
 !گرمایشی خود را برای سالهای بعدی کم نگه دارید
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 طراحی و ساخت ویال کم خرج

ریزی مؤثر و پیروی از تکنیک هایی می  طراحی و ساخت ویال کم خرج مفهوم جدید است که به بودجه
پردازد که از طریق استفاده از مواد در دسترس محلی به همراه مهارت و فن آوری پیشرفته بدون کاهش 

 .ارزش ، عملکرد و عمر ساختار در کاهش هزینه های ساخت و ساز کمک می کند

 

تصور غلط بزرگ مبنی بر اینکه ویال کم هزینه فقط برای کارهای زیر استاندارد مناسب است و آنها با 
استفاده از مصالح ساختمانی ارزان قیمت با کیفیت پایین ساخته می شوند. واقعیت این است که مسکن کم 

 ..هزینه با مدیریت صحیح منابع انجام می شود

 تکنیک های ساخت ویال کم خرج

 سپس ، این هستید یا قصد دارید در آینده ای نزدیک ویال خود را بسازید. ساخت ویال جدید اگر در حال
 .را کاهش دهید هزینه ساخت ویال به شما کمک می کند ساخت ویال نکات مربوط به

 انتخاب هزینه ساخت ویال ، شما می توانید بهترین تکنیک ها را برای کاهش پس از خواندن این مقاله
 .کنید

 .استخدام پیمانکار برای همه کارها می تواند دردسر را کاهش دهد اما می تواند هزینه را افزایش دهد



 

 

 

 انتخاب طرح کامل

اگر  است. ساخت و ساز ویال عمق یا ارتفاع طرح با توجه به جاده یکی از مهمترین عوامل در طول
ارتفاع یا عمق نقشه به شکلی باشد که تا سطح جاده در جلو نباشد ، به مقدار بیشتری از پر شدن نیاز 

 .است

را افزایش  هزینه ساخت ویال عالوه بر این ، این یک بار اضافی خواهد بود و از این رو می توان کل
ورد قطعه ای که نه خیلی زیاد است و نه خیلی کم در مقایسه با ارتفاع یا عمق جاده داد ، بنابراین ، درم

 .خواهد شد ، تصمیم بگیرید هزینه ساخت ویال که باعث کاهش

 

مسلماً تعریف  در انواع سبک ها و تنظیمات مختلف ارائه می شود. ساخت ویال کم خرج ه هایبرنام
دشوار است ، زیرا تعریف یک شخص از هزینه کم " می تواند   ساخت ویال کم خرج برخی از "نقشه

را در این  ساخت ویال کوچک کلی ، شما می توانید برنامه هایبه طور  متفاوت از شخص دیگری باشد.
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به دالیل مختلف قیمت بیشتری نسبت به طرح های  مجموعه داشته ، زیرا برنامه های ویال کوچک 
  .، هرچه ویال کوچکتر باشد ، زمان و مصالح کمتری برای ساخت آن صرف می شود  بزرگ دارند.

ثانیا ، خانه های کوچکتر به طور معمول برای تأمین نیازهای روزانه مانند گرمایش و سرمایش نیاز به 
، مانند مکان ، تعدادی از   هزینه ساخت ویال برق کمتری دارند. این گفته ، بدانید که در هنگام تعیین

  . .عوامل تاثیر گذار می شوند

 هزینه ساخت ویال می توانیدبرای به دست آوردن اطالعات بیشتر درباره 

02644328160- 09127927904 -09300145131  با شماره های
 .تماس بگیرید
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