
 اصول طراحی ویال کالسیک
پردازند، انواع بعد از خانه که محل اصلی زندگیشان است به آن می یکی از مواردی که افراد

توانند در خارج از شهر باشند و یا در داخل شهر ساخته ویالهای مختلف است. ویالها می
مبحثی است که قرار است در این مقاله به آن بپردازیم. یکی از  طراحی ویال کالسیک. شوند

انواع ویالهایی که طرفداران بسیاری را برای خود دارد، ویال کالسیک است. ویال کالسیک 
تقریبا مورد پسند تمامی افراد است و تمایل دارند اوقات فراغت خود را در آن بگذرانند. در 

ول طراحی ویال کالسیک بپردازیم. اگر از طرفداران ویال این مطلب همراه ما باشید تا به اص
 .دیدن نمایید خرید ویال در کردان کنیم از صفحهکالسیک هستید پیشنهاد می
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 طراحی ویال کالسیک
کردان همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم که اصال ویال کالسیک چگونه  ۱۳۷با امالک  

دارای  ویال کالسیک مبنی بر چه مواردی است. به طور معمول، کطراحی ویال کالسی است و
کنند. در ابتدا به ها را رعایت مییک سری خصوصیاتی است که افراد به هنگام ساخت آن

غربی است که درب ورودی آن به سمت  –طور معمول جهت گیری خانه بر روی محور شرقی 
شود. این موضوع را معموال بسیار در انواع شرق و حیاط خلوت آن به سمت غرب باز می

باشد که این تواند موارد دیگری نیز وجود داشته کنید اما میویالهای کالسیک مشاهده می
تفاوت هایی در طراحی و ساخت با  ویال مدرن در کردان مثال در  گونه نباشند. به عنوان

ها نیز ویالهای کالسیک دارد. به مثال دوم توجه کنید: خانه بر روی محوری متفاوت و درب
در ویالهایی که در این  سبک کالسیک کامال متفاوت ساخته شوند. عملکرد و تقارن طراحی

شود تا حس لوکس بودن را از طریق تعادل بصری به افراد زمینه طراحی شدند، باعث می
منتقل کند که در واقع این موضوع یکی از اصلی ترین موارد به هنگام طراحی ویال کالسیک 

ساخته و مورد  پرسید چرا، باید به شما بگوییم زمانی که یک ویال کالسیکاست. اگر می
کنند که تیرآهن ویال از چه شود، در ابتدا افراد به این موضوع توجه نمیبازدید قرار گرفته می

جنسی ساخته شده است و یا مالت گچ استفاده شده در دیوارها از چه برندی است. در 
ارن کنند که آیا طراحی استفاده شده در خانه با یک دیگر تقابتدا به این موضوع توجه می

دارند و نشان دهنده یک ویال کالسیک است یا خیر. موضوع بعدی این است که در طراحی 
ای شود و این طراحی معموال به گونهای ویالها، معموال ورودی باشکوه طراحی میبیانیه

  .است که شمایلی جسورانه داشته باشد

ای پردازند. بیانیهمی طراحی ویال کالسیک این موضوع یک اصطالح بین افرادی است که به
معناست که فرد با اولین قدمی که در ورودی جسورانه به این 

بیند که به سمت داخل گذارد، خود را در فضایی میویال می
کند. معنای واژه جسورانه، این گونه است او را هدایت می

شود یا کند یک فرد عادی وارد آن میکه ورودی توجه نمی
کند که یک دیپلمات، بلکه او را به سمت مکانی هدایت می

کالسیک نیز از این قاعده  ویال انه است. طراحی باغقلب خ
خواهید ویالهای بیشتری را ببینید اگر می مستثنا نیست.

 .هم سری بزنید ویال در برغان هب
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 همه چیز درباره طراحی ویال کالسیک
 

 خصوصیات یک طراحی ویال کالسیک چیست؟
طراحی ویال  کردان همراه بودید و تا حدودی با نوع ۱۳۷حال که تا به این قسمت با امالک 

رویم. می طراحی ویال کالسیک آشنا شدید، در این قسمت به سراغ خصوصیات یک ککالسی
هایی است که معموال توجه دانید سبک طراحی کالسیک ویال، یکی از سبکطور که میهمان

طراحی ویال “ود در کند. اولین خصوصیت موجعموم را در هر حالت به خود جلب می
های رود نسبت به سبکاین است که تنوع متریالی که در ساخت آن به کار می” کالسیک
کنید که عمده متریال استفاده شده در ساخت یک تر است و معموال مشاهده میدیگر کم

ترین موضوع به هنگام ساخت یک ویال دهند. مهمها تشکیل میویال کالسیک را سنگ
است که چگونه آن را نور پردازی کنیم. نورپردازی رابطه مستقیمی با چگونه کالسیک این 

دیده شدن طراحی کالسیک ویال دارد. اگر بخواهیم به دیگر خصوصیات این دسته از ویالها 
 :توانیم موارد زیر را به این توضیحات الصاق دهیمبپردازیم، می

 وط منحنی برای به وجود در ساخت یک ویال به طرح کالسیک، طراح بیشتر از خط
 .کندآوردن فضایی آرام در خانه استفاده می

 ها و قاب ها و سقفچنین اجرای گچ بری ستونظرافت و استحکام در طراحی و هم
دیوارها باید کامال مشهود باشد. معموال برای این عناصر از رنگ سفید استفاده 

 .شود تا جلوه بهتری داشته باشندمی
  های گل استفاده شده است و یا ها از انواع طرح که معموال در آننقش و نگارهایی

 .خوردهای راه راه و چهارخانه در طراحی ویالی کالسیک بسیار به چشم مینقش
  و در آخر، موضوعی که در عنوان قبل به آن پرداختیم و در طراحی ویال کالسیک بسیار

مراحل طراحی ویالی کالسیک  خورد، تناسب، تقارن و نظم باید در تمامیبه چشم می
 .و عناصر به کار رفته در آن است که باید حتما به آن توجه شود



 ?ساخت و طراحی ویال کالسیک کدامندمراحل 
ترین موضوعی که باید خریدار از آن پس از این که انتخاب ما یک ویال کالسیک بود، مهم

ت و طراحی آن چگونه است. برخی مواقع، خریدار مطلع شود این است که مراحل ساخ
خواهد تا این ویال را بر روی یک زمین پیاده دهد و از او میویالیی را به شخص نشان می

شود و طراحی کند. در این جا خریدار حق دارد بداند که مراحل ساخت آن چگونه ارائه می
ه ویالهای کالسیک، ساخت اولیه فرقی نیز چه مراحلی دارد. در ابتدا باید بگوییم که در زمین

با دیگر ویالها ندارد. البته اگر بخواهیم به دسته ویالهای صد در صد کالسیک اشاره داشته 
چنین نمای بیرون این دسته از ویالها به صورت کلی با باشیم، باید بگوییم که ورودی و هم

ازنده به هنگام ساخت به تواند زمان بسیاری را برای سدیگر ویالها متفاوت است و می
آورد. برای ساخت یک ویال کالسیک، ابتدا سازه ساخته شده و سپس طراحی وجود می

گیرد. در ابتدا، شود. طراحی ویال کالسیک نیز در چند مرتبه صورت میداخلی آن انجام می
د شونها کامال به صورتی انجام میشود. گچبریدیوارها رنگ شده و سپس گچبری انجام می

های دلخواه که حالت کالسیک را برای خانه داشته باشند. پس از انجام گچبری، باید طرح 
ها خود را بر روی دیوارها قرار دهید. برخی از افراد این نظر را دارند که از کاغذ دیواری

های متنوعی کنند تا انواع طرح های ماهری را استخدام میاستفاده شود و برخی دیگر نقاش
وی دیوار خانه بکشند. در انتها نیز دکوراسیون داخل تاثیر مستقیمی بر روی کالسیک را بر ر

توانید جهت خریداری کردن مبلمان درون ویالی کالسیک خود با افرادی بودن ویال دارد. می
پردازند گفت و گو کرده و سپس بهترین انتخاب را داشته که در این زمینه به فعالیت می

 .باشید

 ی ویال کالسیک چقدر است؟هزینه طراح
آید این است که هزینه یکی از سواالتی که برای طرفداران ویالهای کالسیک به وجود می

ها کرد. در ابتدا طراحی این دسته از ویالها چگونه است و چه مقدار بودجه را باید صرف آن
وع اصلی که در های متفاوتی را در بر دارد. موضباید بگوییم که طراحی ویال کالسیک هزینه

ها دارد، متراژ ویالست. زمینه هزینه طراحی ویالی کالسیک تاثیر مستقیمی بر روی هزینه
روند. از طرفی ها نیز به مراتب باالتر میمتراژ ویال درواقع هرچقدر باالتر باشد قطعا هزینه

خاب دیگر، هزینه طراحی ویال کالسیک با توجه به این که چه فردی را برای طراحی انت
کنید نیز تغییر خواهد کرد. برخی از افراد به دلیل این که تجربه کاری بسیای را در این می

کنند. شما زمینه برای خود دارند، به مراتب بیشتر از یک تازه کار هزینه طراحی دریافت می
کردان، هزینه دقیق طراحی یک ویال کالسیک را  ۱۳۷توانید از طریق مشاوران امالک می

چنین اطالعات تکمیلی در این حوزه را از این مشاوران دریافت کنید و در شوید و هممطلع 



کنار آن درمورد مواردی همچون، خرید ویال در کردان، ویال مدرن در کردان و یا ویال در برغان، 
 .صحبت کنید

 

 
 نمونه کار طراحی ویال کالسیک

خریدار حق دارد بداند که قبل از انجام پروژه قرار است چه اتفاقی بر روی محیط خانه او 
تواند تواند به دو طریق به خریدار نشان داده شود. فرد طراح میافتد. این موضوع میبی

طراحی را روی یک کاغذ پیاده کند و سپس آن را به فرد خریدار با توضیحات مناسب ارائه 
اش قرار است چگونه ارائه شود، طرح را تواند با تصور این که قسمتی از خانهدهد تا فرد ب

قبول و یا رد کند. روش بعدی برای ارائه نمونه کار طراحی ویال نیز این گونه است که شما 
توانید طراحی را به صورت سه بعدی انجام دهید و سپس آن را به خریدار نشان دهید می

توانید از وش برای ارائه نمونه کار طراحی ویال کالسیک است. میتواند گفت بهترین رکه می
 .های مخصوص این کار در این زمینه استفاده کنیدانواع برنامه

 اصول طراحی ویال کالسیک چیست؟
همان طور که بارها از ابتدا به این موضوع پرداختیم، طراحی ویال کالسیک یکی از 

رود، ای که در این طرح به کار میت. عناصر معماریها در سراسر جهان استرین طرح محبوب
شود در کنار افزایش زیبایی، ظاهر سنتی را نیز حفظ کند. به طور کلی مهمترین باعث می

 :اند ازاصول طراحی ویال کالسیک عبارت

 تر طراحی نما و فرم به کار رفته در این سبک نسبت به سبک مدرن باید کمی پیچیده
 .ذابیت خوبی را داشته باشدبه نظر برسد تا ج



  معموال در این طرح از مصالحی مانند آجر، سنگ، چوب یا سایر مصالح سنتی استفاده
 .های کالسیک را ارائه دادتوان بهتر طرح شود زیرا با این دسته از مصالح میمی

 نورپردازی در نمای ویال باید به صورت اصولی و کاربردی استفاده شود. 

 .نظیر از نوع کالسیک را ارائه دهدتواند برای شما یک ویال با طرحی بیاین سه مورد می

 

 سواالت متداول

 توان نمونه طراحی را به خریدار نشان داد؟ چگونه می .1

 .توانید طرح را بر روی یک کاغذ پیاده کنید و یا به صورت سه بعدی ارائه دهیدمی

 

 ل طراحی ویال کالسیک کدام اند؟سه مورد مهم در اصو .2

چنین استفاده از انواع مصالح سنتی سه مورد مهم در نور پردازی، پیچیده بودن طرح و هم
 .اصول طراحی ویال کالسیک است



 چگونه می توان هزینه طراحی را مشاهده کرد؟ .3

کردان این هزینه را مطلع شوید و در کنار آن اطالعاتی دیگر درمورد  ۱۳۷توانید از امالک می
 .خرید ویال در کردان، ویال مدرن در کردان و یا ویال در برغان را نیز مشاهده کنید

 


