
 

 

 خوابه ۴ساخت ویال 

جدید برای مدت طوالنی باشید. شاید شما در حال حاضر یک  ساخت ویال شما آماده هستید که به دنبال
 4خانواده داشته باشید و یا به دنبال آن هستید که ساکن شوید و آن فضای اضافی را که تنها یک ویال 

 ۴ساخت ویال  خوابه می تواند در آن ایجاد کند ، داشته باشید. احتماالً تعجب کرده اید که هزینه متوسط
 !رویاهای شما چقدر خواهد بود)Building a 4 bedroom villa( خوابه

 

در بازار وجود دارد.  طراحی ویال بیایید صادق باشید ، امروزه چنین طیف گسترده ای از گزینه های
می تواند به طور چشمگیری از ویال ایی تا ویال دیگر متفاوت باشد و از این  خوابه ۴ساخت ویال  هزینه

   .خود هستید خوابه ۴ساخت ویال  گذشته ، شما در حال تالش برای تعیین نیازهای شخصی خود برای

  خوابه ۴و ساخت ویال  طراحی 

اتاق خواب می تواند در هر جایی  ۴آجر با بسته به اینکه با چه کسی صحبت می کنید ، ویال ای با نمای 
 از برای هر متر مربع هزینه متفاوت داشته باشد

 

اصطالحات رایجی است که در صنعت توسط بسیاری از سازندگان و صاحبان خانه استفاده می شود. این 
ط )این فق می شود طراحی شده محاسبه ویال   قانون با تقسیم هزینه کل ساخت خود به میزان کل فضای
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این اندازه گیری می تواند یک دارایی  ست(.فضای داخلی است و منعکس کننده طرح کلی زمین شما نی
 .شما باشد خوابه ۴طراحی و ساخت ویال  مهم برای به یاد آوردن هنگام تخمین هزینه جنبه های مختلف

 
 

خوابه  ۴است. یک ویال  خوابه ۴ساخت ویال  حی یک عامل تعیین کننده در هزینه کلی برنامه هایطرا
باال ساخته شده است ،  کیفیت با و مواد وسایل که به صورت سفارشی ساخته شده است و با استفاده از

خوابه ساخته شده با پروژه ساده ، کامالً با یک نقشه و طرح مشخص  ۴هزینه ای بیش از یک ویال  با
 .تنظیم شده تا در طول ساخت و ساز رعایت شود
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پروژه که در آن مقرون به صرفه است می  ویال سازندگان سفارشی هنگام تالش برای رقابت با سازندگان
ما می ش توانند به رقابت بپردازند ، زیرا آنها به شما کاالی منحصر به فرد متناسب با نیازهای شخصی

اتاق خواب با  خوابه ۴ساخت ویال  با گفتن این موضوع ، هنوز هم باید به یاد داشته باشید که فروشند.
هنگام برآورد هزینه  سازنده حرفه ای که دلیل بیشتر صحبت کردن با یک -هزینه های متفاوتی دارند 

 .های شماست

 
تأثیر بگذارد ،  خوابه ۴ساخت ویال  یکی دیگر از عواملی که می تواند در مقرون به صرفه بودن کلی

کیفیت مصالح ساختمانی است که مورد استفاده قرار گرفته است. مصالح ساختمانی با کیفیت پایین می 
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اتاق خواب شما منجر شود و منجر به تعمیرات احتمالی ، بهسازی یا  4وخامت زودرس ویال  تواند به
 ترمیم های بعدی شود

 

نقاشی یا به پایان رساندن منزل )پایین ، استاندارد یا زیاد( یکی دیگر از عوامل مهم در هزینه متوسط 
االتر است ، مانند یک باند مناسب می به عنوان محصوالتی با استاندارد ب خوابه ۴ساخت یک ویال  برای

 تواند خانه شما را از ریزش یا طوالنی مدت محافظت کند. موضوعاتی مانند کپک

 خوابه ۴اقدامات پایداری در ساخت ویال 

خوابه خود فکر می کنید ، الزم است به یاد داشته باشید که سازنده منتخب  ۴وقتی به برنامه های ویال 
 شما باید از اقدامات پایداری پیروی کند

 
 

 امات پایداری از شهر به شهر دیگر و بعضی مواقع ازاستان به استان متفاوت استاقد
 

همچنین مهم است که بخاطر بسپارید که این اقدامات پایداری شهری و استانی همچنین تضمین می کند 
ا اتاق خواب شما برای بلند مدت طراحی شده است. اگر در خانه رویایی خود با استفاده از مواد ب ۴ویال 

دوام که در زمان تست ایستاده اند اما در استفاده مجدد یا بازیافت نسبتاً آسان نیز خواهد بود ، هزینه 
 .کمتری در طرح اصلی شما خواهد داشت



 

 

 
 خوابه ۴آماده سازی برای ساخت ویال 

 شما ، هزینه های آماده سازی زمین به خوابه ۴طراحی و ساخت ویال  صرف نظر از اندازه و پیچیدگی
خواهد آمد. اگر طراحی شما از ویژگی های بزرگی  ساخت ویال طور طبیعی در مراحل اولیه مراحل

، ملک های اضافی یا فضای زندگی اضافی برخوردار باشد ، هزینه های آماده سازی  مانند اتاق خواب
 .می یابدزمین شما به صورت نمایی افزایش 

 
 

توجه به این نکته ضروری است که برخی از هزینه های زیرساختی اجباری زمین از هزینه های جیب 
 4برخی از این هزینه های اساسی برای ویال  ناشی از کار قبل از شروع کار در زمین شما خارج شود.

 :اتاق خوابه شما شامل موارد زیر می باشد

سایر  زمین شما. محوطه سازی پروانه ساخت و هزینه های بعدی ، گزارش از آزمایش های خاک واخذ 
هزینه های زمین جدید شما شامل بیمه ساخت و ساز و ضمانت از سازنده شما و احداث نرده موقت برای 
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 .ل از شروع ساخت شما خواهد بودبلوک شما درست قب

 

تثبیت شده باشد ، به محض شروع شکل گرفتن ملک ، یک تخته سازگار  هنگامی که زمین شما مسطح و 
از دارد یا زمین شما در به یک سطح ضخیم تر نی خوابه شما ۴ و ساخت ویال طراحی  ریخته می شوداگر

منطقه ای قرار دارد که دسترسی به آن دشوار است ، احتماالً هزینه بیشتری را برای رسیدن به 
 .باالتر هر متر مربع" ما پرداخت می کنید سطح 

  کفپوش

امروزه طیف گسترده ای از مواد پوشاننده  انتخاب پوشش کف است.  ساخت ویال یکی از جنبه های مهیج
بازار وجود دارد که از نظر کیفیت ، دوام و مقرون به صرفه بودن از جمله فرش ، کاشی ، کف در 

خوابه فضای کف  4بزرگ  ویال های  لمینیت ، مشمع کف اتاق )لینو( ، وینیل و بتن جال متفاوت است.
 .بیشتری در دسترس خواهند داشت و بنابراین هزینه های بیشتری برای پوشش آن هزینه خواهد شد

 :با توجه به تغییر قیمت و کیفیت این پوشش کف ، هزینه ها می توانند دامنه وسیعی داشته باشند

 کاشی

 کفپوش لمینیت

 کفپوش وینیل

 بتن جال  

 خوابه ۴هزینه ساخت ویال 

 ساخت ویال جدید .را برای شما تعریف کنیم خوابه ۴ساخت یک ویال  هزینه برایامیدوارم ایده متوسط 
می تواند یک تجربه پیچیده ، پرهزینه و تا حدودی استرس زا باشد. اما نیازی به نگرانی نیست. یک 

می تواند استرس ، دردسر و دشواری را از ساختن   گروه معماری آرسس سازنده حرفه ای مستقر مانند
امش خاطر را فراهم جدید شما بکشد. عالوه بر این ، قراردادهای قیمت ثابت شفاف ما اطمینان و آر ویال 

 .می آورد

 . برای کسب اطالعات بیشتر ، لطفا با ما تماس بگیرید

02644328160 

09127927904 

09300145131 
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