
 

 

 ساخت ویال در باغ

تشاعاط طشدی هٌاعة اًجام هی ؽْد ّ ُذف اص ایجاد ّیال  )buid a vila in the garden(عاخت ّیال دس تاؽ

 .تاؽ تشای ُوگام ؽذى تا طثیؼت هی تاؽذ

تٌایی اعت کَ تش پایَ استثاط اًغاى ُا تا طثیؼت طشادی ّ عاختَ هی ؽْد .عاخت ّیال دس تاؽ  ویال باغ

 .تشخالف عاختواى ُای هؼوْلی استثاط ًضدیکی تا طثیؼت داسد

ًذاصد ّ آساهؼ ّ اطویٌاى خاطش سا تشای ها تَ ًاخْدآگاٍ ها سا تَ یاد طثیؼت هی ا ساخت ویال در باغ تا

ُوشاٍ هی آّسد.قذم صدى دس هذیظ عاکت ّ تَ دّس اص ُیاُْی صًذگی تا ُْای پاک سّح ّ جغن اًغاى ُا 

 .سا صًذٍ هی کٌذ ّ دظ خاؿ ّ هتفاّتی سا اص صًذگی تشای ها تَ ُوشاٍ داسد

 ساخت و ساز ویال در باغ

یا ُش عاصٍ ای طشادی هٌاعة ّ تشًاهَ سیضی تشای ؽشّع آى  ال باغساخت و ساز وی هِن تشیي ًکتَ دس

، گشٍّ ُای  معماران و طراحان ساخت ویال در باغ اعت کَ هی تْاى تا دسخْاعت کوک اص عْی

 . تشعین ساخت ویال در باغ تاعیغاتی ّ هٌِذعاى تَ تشًاهَ ای هٌظن تشای

مراحل  ّژٍ تا پایاى آى اص افشاد هختلفی هی تْاى کوک گشفت تا تا تشًاهَ سیضی هؾخـ تواماص ؽشّع پش

سا تا فشف ُضیٌَ هٌاعة دس صهاى کن اًجام دُین. تشای کغة اطالػات تیؾتش دس ایي صهیٌَ  ساخت ویال

 .تاؽیذ تواط ها دستا هؾاّسیي ّ ُوکاساى 

 قواویه ساخت ویال باغ

ًظاست داؽتَ تاؽیذ اص کیفیت  مراحل ساخت ویال هی تْاًیذ تش توام طرح ساخت ویال در باغ تا عفاسػ

  . هقالخ اعتفادٍ ؽذٍ تا هٌطقَ ادذاث ّیال اطویٌاى داؽتَ تاؽیذ

کوی دچاس هؾکل ّ دسدعش ؽذٍ اعت کَ هی تْاى اى سا تا پیگیشی ُای  در باغ قواویه ساخت ویال الثتَ

 .الصم تَ سادتی سفغ کشد

تِتش اعت تا هشاجؼَ تَ ّتغایت ها تا هؾاّسیي ّ کاسؽٌاعاى  ساخت و ساز ویال باغ تشای اطالع اص قْاًیي

  هتخقـ

 .فذثت ُایی داؽتَ تاؽیذ دس ایي صهیٌَ(گروي معماری آرسس )

 تِتش اعت اتتذا طشح ّ ایذٍ الصم سا هتٌاعة تا عیغتن عاصٍ دس ًظش داؽتَ تاؽیذ ّ ساخت ویال در باغ تشای

سا صیش ًظش هؼواس ّ طشاداى هجشب اًجام دُیذ تا طشادی ًِایی  مراحل طراحی و ساخت ویال در باغ

 .صیثا ّ ؽیک تاؽذ ّ هْسد ػالقَ هؾتشیاى ّاقغ ؽْدّیال تاؽ کَ ؽاهل فضای تیشًّی ّ داخلی تاؽ اعت ،

    ساخت باغ و ویال
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دسختاى ّ طثیؼت آى ُاعت کَ تا طشادی هٌاعة هْجة هی  مراحل ساخت باغ و ویال یکی اص هِن تشیي

  ؽْد

برای  تْجَ تَ ًوای خاسجی هی تْاًذ هْضْع هٌاعثیاص ُش ًظش تی ًقـ تَ ًظش تشعذ. ساخت ویال کَ

 .تاؽذ ّ تَ ػٌْاى یک عشهایَ خْب تثذیل ؽْد ساخت ویال در باغ

تا افْل ّ هْاسدی ُوشاٍ اعت کَ تایذ تَ اى تْجَ کٌین تا ػالٍّ تَ ّیال تتْاًین اص  ساخت باغ و ویال

تا  ساخت ویال در باغ هی تْاًیذ دس ساتطَ تاّ دسختاى پش اص هیٍْ آى لزت تثشین.ؽوا   ّ گیاُاى صیثا  تاؽ

 .هٌِذعیي ّ هؾاّساى هتخقـ دس ایي صهیٌَ هؾْست ًواییذ

 طرح ساخت ویال باغ

ایي اعت کَ اتتذا جْاًة سا دس ًظش تگیشیذ ّ توام ُضیٌَ ُای  ساخت ویال در باغ ًکات هِن دس طشح

ال هشغْب ّ افالح ؽذٍ سا دس ًظش تگیشیذ هشتْط تَ ادذاث تاؽ ّ خشیذ اى سا اص جولَ تِیَ هقالخ ّ ًِ

،تاؽ خْب ّ عشعثضّ پض ثوش داؽتَ تاؽیذ . قثل اص خشیذ صهیي ّ ادذاث  ساخت ویال در باغ تا ػالٍّ تش

ّیال دس تاؽ آى سا تشسعی کٌیذ ّ تا چٌذ ًفش آؽٌا دس صهیٌَ عاخت ّ تِشٍ تشداسی اص صهیي ُای صساػی 

 .هؾْست داؽتَ تاؽیذ

  در باغقیمت ساخت ویال

دس ُش ًقطَ دس ایشاى داسای ُضیٌَ ُایی اعت کَ تا تشًاهَ سیضی ّ آؽٌایی کاهل تا آى  ساخت ویال در باغ

دس تاؽ سا تشآّسد کشد ّ خاًَ سّیایی ّ تاؽ صیثایی سا طشادی ّ  ٌسیىً و قیمت ساخت ویال ُا هی تْاى

 .اجشا کشد

قیوت صهیي خشیذاسی ؽذٍ ّ پشداخت ُضیٌَ ُای الصم  ویالٌای ساختً شدي الثتَ دلیل افلی تشخی اص

اعت کَ تْعظ کاسؽٌاط ّ هؾاّسٍ تؼییي هی کشدد.تَ طْس  ساخت و طراحی ویال در باغ جِت اخز هجْص

دس هٌاطق خْػ آب ّ ُْای جٌگلی کَ داسای جارتَ ُای تفشیذی ّ تاسیخی داسد  ساخت ویال در باغ کلی

 .تاؽذتیؾتش تشای لزت ّ جزاتیت هذیظ هی 

 ساخت ویال ارزان قیمت در باغ

اّلیي قذم هیضاى عشهایَ ای اعت کَ دس دال داضش دس اختیاس داسیذ  در باغ ساخت ویال ارزان قیمت تشای

سا تشًاهَ سیضی کٌیذ.ُضیٌَ ُای  در باغساخت و ساز ویال ارزان قیمت  ّ تا تْجَ تَ آى تایذ پشّعَ

دس تاؽ ّ  ساخت ویال ارزان قیمت هختلف اص جولَ خشیذ صهیي ، ُضیٌَ ُای هشتْط تَ هقالخ ّ تشای

 ساخت ویال در باغ ُضیٌَ ُای هشتْط تَ هؾاّسٍ ّ طشادی ّ هٌِذعیي ّ عایش ُضیٌَ ُایی کَ دس پشّژٍ

 .دددس اًتظاس افشاد اعت تایذ تَ دقت تشسعی گش

 ساخت ویال با کمتریه ٌسیىً
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هی تْاًیذ اص عاًذّیچ پاًل اعتفادٍ کٌیذ.دس ایي فْست ّیالی عثک ،  ساخت ویال با کمتریه ٌسیىً تشای

فْسی ّ اسصاى قیوتی سا کَ داسای هقاّهت تاال دس تشاتش ؽشایظ هختلف آب ّ ُْایی ، ػایق هٌاعثی دس 

 .اؽتَ تاؽیذتشاتش عشها ّ گشها ّ سطْتت اعت تشای خْد د

 ساخت ویال پیش ساختً شدي در باغ

سا هی تْاى تا ُش تْدجَ ای خشیذاسی کشد ّ اص آى تَ  طراحی و ساخت ویال پیش ساختً شدي در باغ

ساخت ویال پیش  اعتفادٍ کشد.اتتذا طشح پیؾٌِادی خْد سا هی تْاًیذ تَ ؽشکت عاصًذٍ ویال در باغ ػٌْاى

 .ا آى ُا تا تْجَ طشادی اسائَ ؽذٍ ّیال سا تغاصًذاسائَ دُیذ ،ت ساختً شدي در باغ

 ساخت ویال در زمیه شیب دار

اتتذا تایذ صهیي تَ طْس کاهل ًقؾَ تشداسی ؽْد تا یک ًقؾَ هٌاعة تا  ساخت ویال در زمیه شیب دار تشای

صیشا ػْاهل   آى ؽیة طشادی ّ کؾیذٍ ؽْد . دس صهیي ُای ؽیة داس ًقؾَ تشداسی اُویت تاالیی داس

 .تاثیشگضاس اعت ساخت ویال در زمیه شیب دار هختلفی اص جولَ ؽشایظ هذیطی ّ اقلیوی دس

دس ایي صهیٌَ تِتشیي ّیال سا دس صهیي ُای ؽیة داس داؽتَ تاؽیذ تا کاسؽٌاعاى ؽوا هی تْاًیذ تا هؾاّسٍ 

 .دس تواط تاؽیذ تا ؽوا سا دس ایي صهیٌَ ساٌُوایی کٌٌذ)گشٍّ هؼواسی آسعظ( هجوْػَ ها

  ساخت ویال در باغ کردان

ًذاسًذ ّ اقذام تَ خشیذ  طراحی و ساخت ویال در باغ کردان تشخی اص افشاد صهاى ّ ؽشایظ الصم سا تشای

سا طثق علیقَ ّ  ساخت ویال در باغ کردان ّیالُای آهادٍ هی کٌٌذ .اگش توایل داسیذ تَ جای خشیذ صهیي ّ

 .هیل ؽخقی خْد داؽتَ تاؽیذ تا کاسؽٌاعاى ها دس استثاط تاؽیذ

 جِت اطالػات تیؾتش ّ هؾاّسٍ سایگاى کلیک کٌیذ
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