محوطه سازی سنتی
محوطه سازی سنتی ) (Traditional landscapingیکی از سبک های محبوب افراد برای فضای
حیاط رستوران  ،ویال و سفره خانه و باغچه های سنتی ساختمان های مسکونی می باشد.در معماری
ایرانی انتخاب حوض و گیاهان رنگی  ،کاشی های طرح دار نقش مهم و اساسی در سبک معماری
ایرانی قدیم ایفا می کند.
در محوطه سازی سنتی با توجه به این موارد محل مورد نظر طراحی و برای اجرا آماده می شود.شما
می توانید در ادامه با ما همراه باشید تا محوطه سازی سنتی باغ و ویال  ،رستوران های سنتی و باغچه و
سفره خانه های سنتی را بررسی کنیم.برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه طراحی فضای سبز و
محوطه سازی سنتی مکان های مختلف با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما در ارتباط باشید.

مجموعه طراحی و محوطه سازی سنتی و مدرن ما با کادر حرفه ای و ماهر و با تجربه در این زمینه
توانسته است با سال ها فعالیت و کسب رضایت مشتریان خود بهترین خدمات را به آن ها ارائه
دهد.خدمات مجموعه طراحی و محوطه سازی فضای سبز ما با هزینه مناسب و در زمان کوتاه انجام می
شود.
محوطه سازی سنتی باغ
باغ و حیاط از ویژگی های خاص و دوست داشتنی خانه های ایرانی از گذشته تا به امروزه بوده است.
امروزه طراحی محوطه سازی سنتی باغ و رستوران و ساختمان های ویالیی به سبک ایرانی قدیم و
سنتی بسیار داغ است و طرفداران بسیاری را برای خود پیدا کرده است.ما در این مقاله قصد داریم شما
را با عناصر و المان های سنتی ایرانی بیشتر آشنا کنیم.

به طور کلی در هنر ایرانی قدیمی و سنتی استفاده از حوض آبی فیروزه ای و راه پله های کوتاه با
معماری قدیمی بسیار به چشم می خورد.برای طراحی محوطه سازی سنتی باغ بهتر است از ابتدای کار
تا انتهای آن دقت و حساسیت باالیی داشته باشیم.یک باغ سنتی ایرانی اصالت و معماری خود را حفظ می
کند و معماری آن نشان دهنده هویت آن می باشد.
در طراحی سنتی باغ استفاده از مصالحی از جمله چوب  ،سنگ و آجر بیشتر از سایر مصالح استفاده
می شود .این نوع مصالح را به اصطالح مصالح بومی با رنگ های گرم می نامند که تداعی کننده سبک
معماری قدیمی یا سنتی برای افراد می باشد.چنان چه امکان استفاده از این نوع مصالح را در مکان
نداشتید می توانید با رنگ آمیزی خاص حس سنتی و قذیمی بودن را در محیط داشته باشید.
محوطه سازی سنتی ویال
طراحی محوطه سازی سنتی ویال همیشه طرفداران خاص خود را داشته است زیرا کشور ما با معماری
و هنر سنتی خود در دنیا شناخته می شود و استفاده از این سبک در معماری باغ و ویال قدمت چندین
ساله دارد.در محوطه خارجی باغ یا ویال می توان با ساخت حوض یا آبنما کوچک حس سنتی بودن و
سبک قدیمی را به باغ یا ویال القا کنیم .حوضچه های کوچک آبی فیروزه ای در ویال یا باغ نماد هنر
معماری ایرانی محسوب می شوند.
حوض در سبک معماری ایران قدیم حس طراوت و تازگی را به محیط باغ و ویال می دهد و امروزه با
ساخت حوض های زیبا همراه با آبشارهای کوچک در ویال بسیار مورد توجه صاحبان ویال و باغ قرار
گرفته است.رنگ حوض نقش مهم و اساسی را در نمای داخلی ویال خواهد داشت.
محوطه سازی رستوران سنتی
محوطه سازی رستوران سنتی با استفاده از رنگ و نورپردازی خاص انجام می شود.استفاده از سبک
ایرانی قدیم  ،کاشی و شیشه های رنگی جذاب و خاص حس سنتی و قدیمی بودن را به محیط رستوران
هدیه می دهد.در طول روز با عبور نور خورشید از این شیشه های رنگی فضای داخلی رستوران را
زیباتر خواهد کرد و جلوه خاص و جذابی به محیط خواهد داد.

جلوه انعکاس نور در روز و زیبایی شیشه های رنگی در شب را نباید فراموش کنیم.این نکته را به یاد
داشته باشید که در زمان شب چراغ فضای داخل رستوران که روشن می شود تاثیر خاص و ویژه ای در
حیاط رستوران به دلیل وجود شیشه های رنگی و جذاب خواهد داشت.
مجموعه طراحی و محوطه سازی سنتی رستوران و ویال ما با کادر متخصص و ماهر در این زمینه می
تواند شما را راهنمایی کند.همکاران ما با بررسی شرایط محیطی و میزان بودجه در نظر گرفته شده از
سوی مشتریان و سلیقه شخصی آن ها بهترین و زیباترین طراحی های محوطه سازی را انجام و برای
اجرا در محل پیاده سازی خواهند کرد.
جهت برقراری ارتباط با بخش کارشناسی و مشاوره ای مجموعه ما می توانید با مراجعه به وبسایت
مجموعه با شماره های موجود در سایت در تماس باشید و از راهنمایی این عزیزان بهره مند شوید.هدف
ما اراده خدمات برتر و با کیفیت با هزینه کمتر و در مدت زمان مشخص شده از سوی کارشناسان و
معماران سنتی ما می باشد.
محوطه سازی باغچه سنتی
محوطه سازی باغچه سنتی با قرارگیری عناصر سنتی و قدیمی مناسب و جذاب انجام می شود.این نکته
بسیار مهم و اساسی است که ایده و خالقیت های الزم در محوطه سازی باغچه سنتی زیر نظر افراد
متخصص و طراحان حرفه ای انجام شود تا در زمان چیاده سازی و اجرا طرح مشکلی به وجود نیاید.در
طراحی محوطه سازی باغچه سنتی بهتر است همه چیز در کنار هم و در جای مناسب قرار بگیرد تا
محوطه سازی صحیح انجام شود.

برای طراحی محوطه سازی باغچه یا ویال به سبک سنتی ابتدا باید طرح یا نقشه مورد نظر دقیق و
حساب شده طراحی شود و با توجه به سلیقه مشتری و نظر کارشناس عناصر و المان های سنتی در محل
مناسب خود قرار گیرد.مجموعه ما در طراحی و محوطه سازی باغچه به سبک سنتی می تواند شما را
در این زمینه راهنمایی کند.
محوطه سازی سفره خانه سنتی
محوطه سازی سفره خانه سنتی با قراردادن تخت چوبی و سایر المان های سنتی و قدیمی از جمله فواره
کوچک آب و سنگ های تزئینی رودخانه ای  ،حوض و گلدان های شمعدونی رنگارنگ در معماری
ایرانی قذیم انجامی می گیرد.شما می توانید با ایده و خالقیت های جذاب و خاص خود در این زمینه
بهترین طراحی و محوطه سازی سفرخانه سنتی را برای خود داشته باشید.
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