
 

 

 ظصاخی هیال کالظیک

 ظصاخی اظت کٌ در  ه ظيتی ده تفعیص ةعیار نتفاهت در)Classic Villa Design ( ظصاخی هیال کالظیک

تیم ٍای نػهاری ، ظازً ه ظصاخی دارلی ةا ػگفتی  .کالظیک انصهزی زیتا یکپارچٌ ػسً اظت ظصاخی زیتا هیال

 ات کانالو پیچیسً ای ةصرُردار اظت ، ةا کارآنستصیو کار در ظصاخیاز ٍص ده جشاةیت فُق الػادً ای کٌ ةا جضئی

 .ه نسرن ٍهکاری داػتيس  پیچیسً هیالی کالظیک

تایی ػياظی نػاصص ه ٍم ظيتی را در یکپارچٌ ةُدىس کٌ ٍم زی  ایو رسنات رُاظتار ظصاخی یک ىهای دارلی ه

تیم نا رعُط تهیض ، هاضح ه یک ظصح رىگی نعاةق ةا ظلیلٌ ػها را ةصای   .یک تصکیب یکپارچٌ نيػکط کيس

ةضرگ ةٌ ظُر راص ظصاخی ػسً اىس تا غظهت ظصاخی را نيػکط   اتاق ٍای .تصکیب نسرىیتٌ اىتزاب نی کيس

ةا ٍم ، ٍص ظٌ  .ىهایاىگص جيتٌ ظيتی ظصاخی اظت ، تأکیس نی ػُد تهصکض زیادی ةص جضئیات کالظیک کٌ .کييس

ظصاخی   کالظیک ةٌ زیتایی نزلُط ػسً اىس تا نُضُع نيدصص ةٌ فصد نسرن ه گصهً نػهاری آرظط جيتٌ تُظط

 .را ةٌ ىهایغ ةگشارىس هیال

 ظصاخی هیال کالظیک ىهُىٌ

دارای یک اتاق ىؼیهو رعی غصب اظت ، ده اتاق کُچک در ػصق ه از ظصیق یک راٍصه  ظیکظصاخی هیالی کال

در اىتَای ایو راٍصه ، ىُر ظتیػی از ظصیق چصاغَای رهةصه نی ػُد کٌ  .ةٌ ػکل ػیصهاىی ةٌ ٍم هصل نی ػُىس

ىُر کافی را ةٌ آن ٍا نی را ةٌ صُرت نکاىی نتصل نی کيس ه در غیو خال   ده اتاق ، راٍصه ه اتاق زیص ػیصهاىی ه

 .دٍس

اتاق زیص ػیصهاىی ةا نُاد  .ةعیار زیتا ه کالظیک ةصای زنان اظتصاخت ػها ه اخیا فضایی زیتا را دارد ػُنیيٌ یک

کُدکان از ظصیق یک پيجصً چُةی  .اهلیٌ ه ةٌ ظُر نػهُل ةصای اتاق ةازی کُدکان ةٌ پایان رظیسً اظت

تصاس پؼت ةام ةٌ دلیل  .در اتاق زیص ػیصهاىی نی تُاىيس ةا هالسیو در ندل ىاٍار رُری صدتت کييس  ظيتی

 .را دارد  اس یک اتاقداػتو دیُار ةا ػکاف گصد در كعهت جيُةی ، اخع

ایو اظتصاتژی نيػکط کييسً ىگصش اظاظی نا اظت کٌ دررُاظت از نػيای نػهاری در ظارت ه ظاز ، فاصلٌ 

 .گصفتو از اخعاظات ةیغ از خس در رهش ظصاخی ه جعتجُی ٍهاٍيگی در ىاٍهاٍيگی اظت

 ظصاخی هیال کالظیک ىهای ةیصهىی در

ىلغ  .، ظصاخی ةيا اظت کٌ جلًُ زیتایی زیتایی را ةٌ هجُد نی آهردىهای ةیصهىی ظارتهان ىهای نػهاری آن 

اصلی در ایو انص تُظط نُاد تکهیل ػسً ةٌ رُةی اىتزاب نی ػُد ، آىَا یک غهلکصد تضئیيی ه ندافغ را اىجام 

https://archello.com/project/contemporary-classic-villa-design
https://arsesgrp.com/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/
https://arsesgrp.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7/
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 فلط از ظيگ ٍای ظتیػی اظتفادً  در دکُراظیُن هیال ٍا ه کلتٌ ٍا ةٌ ظتک کالظیک ، ظصاخان نا .نی دٍيس

ایو نُاد جلًُ ةعیار زیتا ه نسرن ةٌ ىهای ةیصهىی راىٌ نی ةزؼس.ٍهچيیو  .ظيگ نصنص ه گصاىیت -نی کييس 

 .اظت ندُظٌ ةاغ اظصاف هیال در آةيها ه اظتزص ندُظٌ هیال دارای

 

 ظصاخی هیال کالظیک هیژگی ٍای ةارز

اظت کٌ در نيعلٌ ةا آب ه ٍُای گصم هاكع ػسً  هیژگی ٍای ةارز هیال ةٌ ظتک کالظیک ، از  تصاس فضای ةاز

در تصاس ىیهٌ ةاز در زیص  .از ظصاخی لُکط ةسظت آنسً اظت ظصاخی هیال ایو هیژگی از هیژگی ٍای .اظت

کٌ ةا غياصص   پيجصً ٍای ةضرگ .ظایتان نی تُاىیس اظتصاخت کصدً ه اظتصاخت را ةا ةَتصیو راختی اىجام دٍیس

 .گچی تضئیو ػسً اىس غهلکصد یک نيتع ظتیػی رهػيایی دارلی ه یک هیژگی ظصاخی ةیصهىی را اىجام نی دٍيس

یات از ظصاخان نا ظصاخی لُکط ، ةاغث نی ػُد ىهای ه فضای دارلی ةیؼتص تضئیو ػسً ه رهػو تص ایو جضئ

 .ػُد

ظتُن ٍای  .ظتُن ٍای نصنص ، کٌ در اظصاف ندیط كصار گصفتٌ اىس ، ادانٌ نتياظب ةُدن راىٌ را ادانٌ نی دٍس

راً خل غالی ةصای ظصاخی ٍعتيس فصم کالظیک غهلکصد تدهل ظارتار را اىجام نی دٍيس ، ه ٍهچيیو آىَا یک 

 .ه دکُراظیُىی پیچیسً ای را ىؼان نی دٍيس

 

ةصای ایيکٌ ظصاخی نسرن هیالی کالظیک ، نػهاری کانلی ، ظازً ه ظصاخی دارلی رعُط کالظیک را ةا غياصص 

هاری آرظط نػاصص تصکیب کصدً ه چؼم اىساز تازً ای را ةصای هیال در ندل نُرد ىظص رُد ایجاد کيیس ةا گصهً نػ

 .تهاس ةگیصیس. کارػياظان نا آنادً نؼاهرً ه پاظذ گُیی ةٌ ػها غضیضان ٍعتيس

 

 09300145131، 91972172190ػهارً تهاس :
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