
 

 

 طراحی داخل ویال

، انواع و اقسام موارد موجود در طراحی داخلی   طراحی ویال ما به عنوان یک گروه معماری برتر
را می شناسیم. بسیاری از موارد به طور غریزی برای افراد )Interior design of the villa (ویال

 .خاصی از جمله نقاشی ، مجسمه سازی یا آهنگ سازی موسیقی به وجود می آید

 

، استعدادهای ما در تبدیل فضای داخلی خانه به فضای رویایی شما نهفته   گروه معماری آرسس برای تیم
خود می خواهند ، آنها در تحقق دید  ویال است. در حالی که بسیاری از مردم می دانند که چه چیزی از

 .خود به راحتی مشکل دارند

 

در کنار هم قرار دادن یک فضا می تواند بسیار زیاد شود. این که آیا شما یک اتاق منفرد را   مسئولیت
 طراحی می کنید ، کل یک ویال را نوسازی می کنید ، یا می خواهید دفتر خود را به جلو ببخشید ، در

طراحی و  یاد گرفته ایم تا به شما در تسخیر رویاهای طراحی داخل ویال اینجا چند نکته ما در مورد
 .خود کمک کنیم  ساخت ویال

 فضای خود را شخصی کنید

شما در حال بازدید ، فوراً باید  ویال ن دهد. اگر کسی دراتاق ، خانه یا محل کار شما می تواند شما را نشا
 .بداند که این مال شماست
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ساده ترین راه برای دستیابی به این امر شامل اضافه کردن لوازم جانبی و دکوراتیو است که با سرگرمی 
ز ه ا، عالقه ها و تجربیات شخصی شما طنین انداز است. سعی کنید قطعاتی را به یادگار بگذارید ک

 .سبک فردی و سلیقه های بی نظیر شما یاد می کنند

 

قدم به قدم کار را پیش ببر. از فضای خود به عنوان یک لباس که می خواهید بپوشید فکر کنید )از تحقق 
طراحی شده شخصی بسیار شگفت زده خواهید شد که بسیار شبیه تزئین یک اتاق بخشیدن به یک ظاهر 

 است(. با نگاهی به کمد خود شروع کنید. چه رنگ هایی برجسته است؟

سبک های مدرن یا سنتی را ترجیح می دهید؟ آیا شما به قالب های توری و یا برش های تمیز ، متناسب 
باس به عنوان یک راهنمای سبک برای دفتر یا ویال خود استفاده با روکش کشیده اید؟ از سلیقه خود در ل

 .کنید. این اولین قدم عالی برای اطمینان از صحت فضای شما با سبک شماست



 

 

 آسایش را فراموش نکنید

آیا تاکنون موردی از مبلمان خریداری کرده اید زیرا به نظر می رسد فوق العاده است ، فقط به خانه 
 هنوز بسیار ناراحت کننده یا بدتر است: بی فایده است؟ آمدن و کشف اینکه

 

  

 ساخت ویال .راحت و دنج است  فکر می کنید ، اولین کلماتی که به ذهن می اید  "طراحی ویال "وقتی به
 .راحت و دنج خود یک ضرورت است! فضای شما باید جذاب و راحت باشد

 با محیط اطراف خود کار کنید

محدودیت های طراحی خود را   ضروری است که ،طراحی داخل ویال قبل از پرداختن به یک پروژه
ل ، آیا می توانید یک کاناپه به اندازه کامل در ویال خود جای دهید؟ با وسعت و بدانید. به عنوان مثا

 .مقیاس اتاق یا اتاقهایی که دکوراسیون می کنید آشنا شوید

محیط خود را در نظر بگیرید و به آن پاسخ دهید. چه در حومه شهر و چه در شهر شلوغ باشید ، عاقالنه 
 .تر است که از محیط خود یاد بگیرید
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آگاهی از محیط زیست به شما كمك می كند تا تصمیمات خود را براساس جزئیات موقعیت و مکان خود 
 .كاهش دهید

می شود ، همیشه کمتر است. وقتی شک دارید ، آن را ساده نگه  احی داخل ویالطر وقتی صحبت از
دارید. شما نمی خواهید اتاق خود را شلوغ کنید. اگر مواردی را که در هر اتاق درج می کنید محدود 

 .کنید. این منطقه بزرگتر و تمیز تر به نظر می رسد

 

 فقط به یاد داشته باشید ، در صورت نیاز می توانید همیشه موارد بیشتری اضافه کنید! امیدواریم نکات
 .تیم طراحی آرسس را مفید بدانید طراحی داخل ویال

 هزینه طراحی داخل ویال



 

 

مورد طراحی داخلی ویال باید با گروه معماری آرسس تماس بگیرید .دفعه  جهت اطالعات دقیق تر در
طراحی و ساخت  رو در رو خواهید دید ، دریغ نکنید با کارشناسان طراحی داخل ویال بعد که با پروژه

 !تماس بگیرید. ما همیشه به شما کمک می کنیم تا بینش خود را به زندگی ببخشید ویال

 ظارت آنالین با گروه معماری آرسس تماس بگیریدجهت اطالعات بیشتر و ن
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