
 

 

 ویال سازی در شمال

بیش از  )Villa construction in the north (ما با تلفیق تجربه خود در بخش ویال سازی در شمال
سال با ایده های نوآورانه و مدرن ، ما به شما این امکان را می دهیم که در ویال های در رویای خود  10

را بسازید و زندگی کنید. اول از همه ، اگر زمینی ندارید ، ما در محلی که می خواهید و برای بودجه 
 .شما مناسب است ، زمین را پیدا می کنیم

 
است. ما ویال را با ویژگی ها و ظاهری که می خواهید سبک  طراحی ویال مرحله بعدی حرکت به مرحله

شما را منعکس کند طراحی می کنیم. در این مرحله ما با آمیختن ایده های شما با معمارانی که با آنها کار 
 .٪ مشتری کار می کنیم100می کنیم و تجربه خود را برای رضایت 

 
با مهارت و تخصص کار می  z تا a ، ما با کارمندان خود که از مهارت ویال سازی در شمال در مرحله
را با سریعترین و اقتصادی ترین روش انجام می دهیم. ما از ایده زندگی  مراحل ساخت ویال کنند ، کلیه

 گرفته تا گرفتن مجوز استفاده از ساختمان ، همه کارها را انجام می دهیم ساخت ویال دوبلکس در
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 شرکت ویال سازی شمال

  

، اقتصادی و مدرن بسازیم و طراحی  ویال سازی وظیفه ما این است که در زمینی که در اختیار دارید ،
ما کارها ، ساختمانها ، ویال یک  .را از صفر تا صد انجام دهیم ساخت و ساز ویال کنیم و کلیه کارهای

 Z تا A طبقه یا چند طبقه ، خانه ها یا ویالهای خود را متناسب با نیاز ، بودجه ، سلیقه و سبک شما از
 طراحی می کنیم. عالوه بر این ، با قیمت بسیار مناسب ساخت ویال

 پیشنهاد ما به شما گروه معماری آرسس است با ما تماس بگیرید

02644328160  

 سود ویال سازی در شمال

مطمئنا مزایا و سودهایی دارد اگر شما بخواهید ویالیی که میسازید را صرفا برای خود برای  ساخت ویال

به علت اینکه شهرهایی شمالی  ویال سازی در شمال مدت طوالنی داشته باشید می توانیم بگوییم سود
کشور به دلیل آب و هوای مطلوب برای مسافرت مناسب است شما هر زمان که بخواهید بدون نگرانی از 

 .اسکان به مسافرت آخر هفته خود بپردازید
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را انجام دهید یعنی نوعی  ویال سازی در شمال و یا اینکه اگر برای ساخت و ساز فروش ویال می خواهید
 . درامد زایی از جمله خرید و فروش و اجاره ویال این بهترین گزینه است

 نه ویال سازی در شمالهزی

هزینه ویال سازی در  که از طراحی معماری مورد نظر شما کامالً برخوردار باشد ، ویال سازی برای
 .در یک قطعه می تواند بسته به ویژگی های ویال به طور کلی متفاوت باشد  شمال

به عنوان مثال ، مکان ویال در یک مکان مرکزی و استفاده از گاز طبیعی ، مکان خارج از شهر و 
 .استفاده از انرژی خورشیدی هزینه های مختلفی را ایجاد می کند
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ساخت و  طبق توافق صورت گرفته با پیمانکاران ، یک قطعه همچنین می تواند با هزینه کمتری در نقطه
 .به خانه تبدیل شود ساز ویال

در تحقیقات انجام شده توسط شهرداری؛ با توجه به اینکه آیا این پروژه برای توسعه مناسب است یا اینکه 
ساخت خانه  ، در حالی که مرحله بعدی محاسبه هزینه اسناد کامل است ، تصویب پروژه انجام می شود

 .در طرح است  ویالیی
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دانستن اینکه کدام متر مربع را می توانید در کنار زمین با داشتن پروانه ساخت احداث کنید نکته مهمی 
 .در آشکار سازی هزینه ها است

برای محاسبه هزینه ، قبل از هر چیز الزم است که سطح را از یک انتها تا انتهای ساختمان اندازه گیری 
 .مترمربع آن با این نسبت ضرب کنید  حسبرا بر  ویال سازی در شمال هزینه  کرده و

، قیمت متر مربع؛ آسانسور ، تاسیسات گرمایشی یا تهویه شامل   ویال سازی در شمال ضمن تعیین هزینه
به همین دلیل ، تمام این نرخ ها به صورت جداگانه محاسبه و برای آشکار سازی هزینه ها  نمی شود.

 .ترکیب می شوند

را به دست آورید باید با معماران ویال  ویال سازی در شمال یق تری در موردبرای اینکه اطالعات دق
 .ساز تماس بگیرید

سال سابقه کاری می باشد.با ما  10یکی از بهترین معماران ویال ساز با بیش از  گروه معماری آرسس

 .تماس بگیرید

02644328160 

09127927904 

09300145131 

  

  

  

 

tel://+982644328160/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

