
 

 

 ساخت َیال دَبلکس

دلخْاٍ دس ُش ًمطَ اص کؾْس ُضیٌَ ُبی خبؿ   )Duplex villa construction(ساخت َیال دَبلکس

یک ّیال دّثلکظ آؽٌب ثبؽیذ ّ ثشًبهَ سیضی هٌبعت دس هْسد آى   خْد سا داسد .چٌبى چَ ثب ُضیٌَ عبخت

 .ُب داؽتَ ثبؽیذ ،هؾکل خبفی ثشای عبخت ّیال ًخْاُیذ داؽت

اهب هی تْاًیذ ثب ثشًبهَ سیضی  خبًَ ُبی سّیبیی سا ؽبیذ ًتْاًیذ دس هشاکض ؽِشُب ثَ آعبًی ثَ دعت آّسیذ

 دلیك دس هٌبطك خْػ آة ّ ُْای کؾْس ثب خبرثَ ُبی طجیعی ّ گشدؽگشی ثشای لزت ثشدى اص طجیعت

 بخت ّیال دّثلکظع سا ثشای خْد داؽتَ ثبؽیذ.هب دس ایي همبلَ لقذ داسین ؽوب سا ثب بٍتریه َیال دَبلکس

 .ّ ُضیٌَ ُبی هشثْط ثَ آى ثیؾتش آؽٌب کٌین

  ساخت َیال دَبلکس ٌسیىً

دکْساعیْى داخلی هتفبّت سا هی تْاًین اًتخبة  طشذ ّ ًمؾَ ،طشازی ُبی ساخت َیال دَبلکس ثشای

 .کٌین ّ ثَ ًغجت ُش یک اص اًتخبة ُبی هب ُضیٌَ عبخت ّیال دّثلکظ هتفبّت خْاُذ ثْد

ثَ دلیل ؽشایط اللیوی عمف ُب ثبیغتی  ساخت َیال دَبلکس ثَ عٌْاى هثبل دس ؽِشُبی ؽوبل کؾْس ثشای

عث هی ؽْد کَ عبخت عمف ّ اخشای آى ُضیٌَ ُبیی ثَ فْست ؽیشّاًی عبختَ ؽًْذ ّ ُویي هغئلَ ثب

 . داؽتَ ثبؽذ

خْد داسیذ ثبیذ ثذاًیذ کَ ُضیٌَ طشازی ّ عبخت ّ  ساخت استخر در َیال دَبلکس ُن چٌیي اگش توبیل ثَ

 .اخشای اعتخش ثبالتش هی سّد

،هتشاژ ثٌب سا دس هتْعط لیوت هٌطمَ هْسد ًظش ضشة هی  قیمت ساخت َیال دَبلکس ثشای هسبعجَ دلیك

 .کٌٌذ ّ عذد ًِبیی کَ ُوبى لیوت ّیال دّثلکظ اعت سا ثَ دعت هی آّسًذ

ؽْفبژ ، آثگشهکي ّ لْلَ کؾی ُبی آى ، سادیبتْس ّ توبم ُضیٌَ ُبی  ُضیٌَ ُبی هختلف اص خولَ پکیح

هشثْط ثَ ًقت ّ اخشای آى ثب تْخَ ثَ هغبزت ّیال ّ ًْع عیغتن اًتخبثی ثشآّسد هی ؽْد کَ هتغیش هی 

 .ثبؽذ

هی تْاًیذ ثب کبسؽٌبعبى ّ هؾبّسیي هب  ساخت َیال دَبلکس لُکس ثشای کغت اطالعبت ثیؾتش دس صهیٌَ

بط ثبؽیذ .هؾبّسیي ّ کبسؽٌبعبى هب ؽوب دس ایي ساثطَ ساٌُوبیی خْاٌُذ کشد ّ ثِتشیي ثشًبهَ دس تو

 .خْاٌُذ داؽت ساخت َیال دَبلکس مذرن سیضی سا ثشای

 ساخت َیال مذرن دَبلکس

اثتذا الصم اعت کَ لجل اص ؽشّع کبس ثشًبهَ سیضی ُبی هٌبعت ّ فسیر  ساخت َیال مذرن دَبلکس ثشای

هشازل عبخت داؽتَ ثبؽیذ تب ثشآّسد دسعتی اص ُضیٌَ ُبی خبًجی عبخت ّیال دّثلکظ هذسى  سا اص توبم

 .دس اختیبس داؽتَ ثبؽیذ ّ ثب تْخَ ثَ آى اص ثْدخَ دس ًظش گشفتَ خْد خشج کٌیذ
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لجل اص ُش کبسی اثتذا تدغن کٌیذ کَ دّعت داسیذ ّیال دّثلکظ هذسى ؽوب چگًَْ عبختَ ؽْد ّ چَ طشذ ّ 

تَ ثبؽذ.ثب خغتدْی عبدٍ دس ایٌتشًت ّ ثشخی اص ژّسًبل ُبی هعوبسی هی تْاًیذ ایذٍ ُبی ؽکلی داؽ

 . هٌبعجی ثذعت آّسیذ ّ ًمؾَ آى سا تْعط هٌِذعبى هبُش ّ هدشة طشازی کٌیذ

خْد ثب چٌذ هؾبّس ّ کبسؽٌبط دس ایي صهیٌَ  طرح ساخت َیال دَبلکس ثِتش اعت ثشای ًِبیی کشدى

ایذٍ سا کَ اهکبى پیبدٍ عبصی داسد ثشای عبخت ّ اخشا دس هیبى ثگزاسیذ .ُن چٌیي هؾْست کٌیذ ّ ثِتشیي 

تٌِب ثب یک پیوبًکبس اکتفب ًکٌیذ ّ اص چٌذ پیوبًکبس خجشٍ ّ هعتجش ثشای  ساخت َیال دَبلکس ثشای عولیبت

 .کوک ثگیشیذ قیمت ساخت َیال اعتعالم

  ساخت َیال دَبلکس لُکس

اص هْاسدی اعت کَ ثغیبسی اص افشاد سّیبپشداصی ثشای ًمؾَ ّ طشازی یکی  ساخت َیال دَبلکس لُکس

 . ّ عبخت آى دس رُي خْد داسًذ

آهبدٍ ای کَ هطبثك ثب علیمَ افشاد ثبؽذ،ًیغت اهب صهبًی کَ ّیالیی  خریذ َیال دَبلکس لُکس ُویؾَ اهکبى

ثخؼ تش اص خشیذ ّیالُبی  سا ثب هؾخقبت ّ علیمَ خْد طشازی هی کٌیذ ّ هی عبصیذ،ًتیدَ آى ثغیبس لزت

 . آهبدٍ هی ثبؽذ

ثشای هسبعجَ ُضیٌَ ُبی عبخت ّیال دّثلکظ لْکظ ثبیذ ثَ هْاسدی اص خولَ صهیي ، ًمؾَ ّیال ، 

هدْصُبی الصم ثشای اًؾعبثبت آة ّ ثشق ّ گبص ،ًْع عبصٍ ّ ُضیٌَ ُبی دیگشی کَ دس هشازل عبخت ّ 

 .عبص خشج هی ؽْد،تْخَ کٌین

ثِتش دس عبخت ّیال دّثلکظ لْکظ ثِتش اعت توبم هْاسدی کَ هی خْاُین دس ّیال ثشای کغت ًتیدَ 

داؽتَ ثبؽین سا ثش سّی ًمؾَ طشازی آى پیبدٍ کٌین ّ ثب هؾْست ثب کبسؽٌبعبى عبخت ّیال ثَ هشزلَ اخشا 

 .ثشعبًین

     ساخت خاوً َیالیی دَبلکس

َ سیضی دس ایي صهیٌَ ّ هؾبّسٍ ثب کبسؽٌبعبى ّ ثشًبه ساخت خاوً َیالیی دَبلکس ثشآّسد ُضیٌَ ُب ثشای

 . سا سازت تش هی کٌذ ساخت َیال دَبلکس هتخقـ کبس طشازی ّ اخشای

صهبى ثش ُغتٌذ ّ اهکبى  ساخت َیال دَبلکس لُکس الجتَ ایي ًکتَ سا دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ کَ پشّژٍ ُبی

داسد دس طْل اخشای عبخت ثب تْخَ ثَ ّضعیت التقبدی کؾْس تغییشات خضئی دس لیوت ثخؼ ُبی 

 .داؽتَ ثبؽین اجرای خاوً َیال دَبلکس هختلف عبخت ّ

ّ اًْاع ّیالُب ثَ ؽشایط هْخْد ثغتگی  ساخت خاوً َیالیی دَبلکس ثَ طْس کلی ُضیٌَ ُبی توبم ؽذٍ دس

 .داسد

ثب هتشاژ ّ هغبزت یکغبى هوکي اعت دس دّ هٌطمَ هتفبّت ّ  ً ٌای ساخت خاوً َیالیی دَبلکسٌسیى

زتی گبُی دس هٌبطك ًضدیک ثَ ُن داسای تفبّت دس لیوت توبم ؽذٍ آى ثبؽذ ّ ایي تفبّت ُب ثَ دلیل طشذ 

ًکبس ثَ ًمؾَ ّ ًْع هقبلر ثَ کبس ثشدٍ ؽذٍ ،هیضاى تخقـ ّ تدشثَ عبصًذٍ ّ اهکبى دعتشعی پیوب



 

 

هقبلر عبختوبًی ّ ّخْد هبؽیي آالت ّ افشاد هتخقـ دس پشّژٍ ثغتگی داسد.افشادی کَ دس ایي صهیٌَ 

 تخقـ کبفی داسًذ اص هقبلر اعتبًذاسد دس پشّژٍ اعتفبدٍ هی کٌٌذ ّ ًظبست کبفی ّ دلیك ثش سّی

 .خْاٌُذ داؽت ساخت َ اجرای َیال

 ساخت َیال دَبلکس ارزان

پیؾٌِبد کبسؽٌبعبى ّ هؾبّسیي هب ایي اعت کَ اثتذا ثب  اخت َیال دَبلکس ارزانس اگش لقذ خشیذ یب

زْفلَ کلیَ ُضیٌَ ُبی پشّعَ طشازی ّ عبخت ّیال دّثلکظ اسصاى سا ثش سّی کبغز ثٌْیغیذ ّ دس اداهَ 

 .سا داؽتَ ثبؽیذ ٌسیىً کمتر َیالی دَبلکس ارزان پیؾٌِبدُبیی سا ثَ ؽوب هی دُین کَ ثب فشف

الذام کٌیذ صیشا ثب خشیذ صهیي  ارزان ساخت َیال دَبلکس اًیذ ثب خشیذ صهیي کْچک ُْؽوٌذاًَ ثشایهی تْ

طراحی َ  ثضسگ ثخؾی اص عشهبیَ خْد سا ثشای خشیذ صهیي اص دعت هی دُیذ ّ هی تْاًیذ آى سا ثشای

 .ذخشج کٌی ساخت َیال

صهیي ُبی ثضسگ ُضیٌَ ُبی ثیؾتشی سا ثَ ُوشاٍ داسًذ ّ ُویي هغئلَ ثبعث هی ؽْد ثخؼ صیبدی اص 

 .عشهبیَ خْد سا اص دعت ثذُیذ

ثکبُیذ ّ آى ثْدخَ ّ عشهبیَ ای سا کَ دس  ساخت َیال دَبلکس اص ُشگًَْ ُضیٌَ ُبی اضبفی ثشای

 .داؽتَ ثبؽیذ ارزانساخت َیال دَبلکس  اختیبس داسیذ فشف ًیبصُبی خْد ثشای

توبط ثگیشیذ.خْؽسبل هیؾْین ؽوب سا دس  گرَي معماری آرسس خِت اطالعبت ثیؾتش ّ هؾبّسٍ سایگبى ثب

 .طشازی ّ عبخت صیجبتشیي هسل صًذگی ُوشاُی کٌین

 09300145131 – 09127927904: ؽوبسٍ توبط

 

 

https://arsesgrp.com/design-and-build-villa/
https://arsesgrp.com/design-and-build-villa/
https://arsesgrp.com/

