
 

 

 اجرای محوطه سازی ویال

آیا به دنبال اضافه کردن جذابیت به فضای بیرون خود هستید و می خواهید آن را به فضایی الهام بخش 
این ایده های دیدنی کامالً پاسیوی شما را به مکانی جذاب و کاربردی در خانه  در خانه خود تبدیل کنید؟

با چند مدل محوطه سازی ساده  محوطه سازی مدرن در مجموعه این ایده های اجرای شما تبدیل می کند.
ا می شوید. برای برخی از برنامه های اجرای محوطه سازی ویال ، ای که به راحتی انجام می شود آشن
گ ، بعضی از یا گلهای رنگارن آبنما ، یا تزئینات تازه ، شومینه فقط باید عناصر پرطرفدار ، مانند

 .کنید  وسایل مبلمان زیبا را انتخاب

، آنها راهی عالی  حیاط جایی برای استراحت ، بازی و معاشرت ارائه می دهد. اندازه حیاط مهم نیست
 .برای ارتباط با طبیعت بدون ترک خانه شما هستند و با سلیقه شما کامالً قابل تنظیم هستند

، مکانی )Implementing villa landscaping(ای محوطه سازی ویالاضافه کردن آبنما به المان های اجر
 .آرامش بخش برای جمع آوری یا لذت بردن از خورشید را فراهم می کند

 

 ن های اجرای محوطه سازی ویالالما

این مورد عالقه خاصی به شما حتی  درختچه های همیشه سبز خود را در تمام طول سال سرسبز است ،
 .در زمستان می بخشد. می تواند ، ظاهری جذاب تر به محوطه ویال شما ببخشد

 ک مسیر پیاده رویبا استفاده از سنگ الشه ها ، سنگ فرش طبیعی ، آجر تزئینی یا سنگ خرد شده ی 
 .جذاب ایجاد کنید
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با استفاده از سنگ های رنگی ،  .قسمتی را انتخاب کنید که می توانید با یک سنگ یا بگل آنرا بپوشانید

گل و شاخ و برگ ، رنگ و بافت آن را به یک چمنزار ساده و مسطح ، با سنگ های رنگی ، گل یا 
در گوشه و   نها بهشما می توانید آنها را در هر جایی قرار دهید ، ولی آ شاخ و برگ اضافه می کنند. 

 .کنار چمن زیباتر هستند

 
  

 .ایجاد کنید اجرای محوطه سازی ویال یک آبنما ، حتی یک آبنما کوچک می توانید در

به ما   و سایر موادی را که ظاهری روستایی دارد  چوب چمنزارها به طور معمول، حصارکشی با
بسته به ظاهری که می خواهید ، می توانید آن را  اضافه می کند که زیبا به نظر می رسد  محوطه شما

در عناصر مختلف دریافت کنید.شما می توانید خالقانه این عناصر را در منظره بگنجانید تا به ظاهر 
 .مورد نظر خود برسید

است. از این فضای می توان برای غذا خوردن در  آالچیق ، اجرای محوطه سازی ویال دیگر موارد یکی
ایده ها و  فضای باز یا فقط مکانی برای نشستن و لذت بردن از فضای زندگی در فضای باز استفاده کرد.

 .تکنیک های مدرن بسیاری در ساخت آالچیق کامل وجود دارد

 مزایای اجرای محوطه سازی ویال
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را دارد ، می تواند کل منطقه فضای باز شما را به   یادیاجرای محوطه سازی ویال قطعاً مزایای ز
ویالهای موجود درباغ به دلیل فضای گسترده در فضای باز برای داشتن باغی   .مکانی متفاوت تبدیل کند

فضای امن و ایمن در فضای باز برای کل   شخصی سازی کنید و  شما آزاد هستید .زیبا معروف هستند
 .محاصره می کند را ایجاد کنید که همه چیز را  خانواده

 

کالسیک بستر بسیاری از پروژه های محوطه سازی ها است ، با این حال می توان آن را به   ایده چمن
 برخی از جنبه های .عنوان بخشی از طراحی مورد استفاده قرار داد تا بتواند بیشتر از این استفاده کند

بسیار پیچیده تر از آنچه در واقع است به نظر می رسد همه این موارد باعث می شود شما  محوطه سازی
 بهترین محوطه را برای خود ایجاد کنید

 
  

 هزینه اجرای محوطه سازی ویال

  

نه هزی ان محترم شما می توانید با ارتباط با گروه های معماری باتجربه اطالعات دقیق در موردکارفرمای
با کادری مجرب و حرفه ای فضای زیبا و  گروه معماری آرسس .ویال خود دریافت کنید محوطه سازی

دلنشین برای شما و خانواده محترم شما با توجه به عالیق شما ایجاد می کند با ما تماس بگیرید مفتخریم 
 .که شما را در این امر یاری دهیم

  

  شماره تماس جهت اطالعات بیشتر

 09300145131  و09127927904 
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