
 نکات مهم در طراحی ویال دوبلکس
یکی از انواع ویالهایی که طرفداران بسیاری دارد، ویالهای دوبلکس 

خواهد. داشتن دانش و مهارت خاص خودش را می طراحی ویال دوبلکس. هستند
چنین تواند مزایای بسیاری را برای فرد داشته باشد و همیک ویالی دوبلکس می

به دلیل باال بودن تعداد طرفداران این دسته از ویالها، به هنگام فروش، خریداران 
عنوان  تواند بهشوند. اما، زمانی یک ویال دوبلکس میبسیاری برای آن دیده می

، تمامی  سویال دوبلک طراحی ها عمل کند که به هنگام ساخت ویکی از بهترین
نکات الزم رعایت شده باشند. در این مطلب همراه ما باشید تا در کنار یک دیگر 

ویالهای  ویال در برغان ما در. به نکات مهم در طراحی ویال دوبلکس بپردازیم
 دتوانید انتخاب آزادانه ایی برای خرید ویال داشته باشیمتنوعی داریم که می
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 طراحی ویال دوبلکس 
 همه چیز درباره ویال دوبلکس 

 

 طراحی ویال دوبلکس
است که در دو طبقه ساخته شده است.  یساختمان مسکون یک ویال دوبلکس

معموال ویالهای دوبلکس دارای یک اتاق غذاخوری یک نفره و یک آشپزخانه در 
توانی با شود. شما میطبقه اول است و در طبقه دوم نیز همین موارد تکرار می

شامل  سطراحی ویال دوبلک. تماس بگیرید خرید ویال در کردان مشاوران ما جهت
یک دیوار مرکزی مشترک بوده و از دو واحد نشیمن در کنار هم یا در دو طبقه با 

عنوان  های مجزا تشکیل شده است. در حالی که از ویال های دوبلکس بهورودی
شود، در زمان خرید به صورت یکجا به یک ساختمان مسکونی دو طبقه یاد می

رسد و متعلق به یک فرد است. ممکن است برای هر دو طبقه نقاط فروش می
طراحی ویال “ورودی جداگانه نیز وجود داشته باشد. در خارج از کشور ایران، 

طراحی  ن مثال در هند،شوند. به عنواهای مختلف انجام میبه شکل” دوبلکس
ویال دوبلکس به طور کلی دارای آشپزخانه، سالن و اتاق خواب در طبقه  داخلی

ی را در خود جای داده است. پایین است. در حالی که طبقه باال اتاق خواب اصل
ای باشد و ای است که همیشه به صورت دو طبقهمنظور از ویال دوبلکس خانه

هرگز سه یا چهار طبقه را برای خود نداشته باشد که در این صورت به آن مالتی 
شود. جالب است بدانید که در کشورهای غربی، ویال دوبلکس پلکس گفته می

را در خود جای دهد که هر طبقه به طور کلی یک حتی ممکن است دو خانواده 
های دوبلکس ها باشد اما ورودی تنها یک محل است. ویالخانه جداگانه برای آن

توانند ای سالم را ارائه کنند، زیرا خانواده مالک همیشه میتوانند بازده اجارهمی
ودی یک بخش از ملک خود را به مستاجران اجاره دهند. در چنین مواقعی ور

با  کند. مجزا بوده و یک دیوار مشترک ویال بزرگ را به دو قسمت تقسیم می
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اسبی برای عالقه مندان به گزینه من ویال مدرن در کردان توجه به موارد گفته شده
 .شودخرید ویال محسوب می

 

 همه چیز درباره ویال دوبلکس
 

گام طراحی ویال دوبلکس به چه نکاتی در هن
 باید توجه کرد؟

 
باید مواردی  طراحی ویال دوبلکس به هنگام 

را مد نظر خود قرار دهیم تا بتوانیم یک ویال 
دوبلکس جذاب را ارائه داده و خریداران را به 

کردان در  ۱۳۷سمت آن هدایت کنیم. امالک 
این قسمت قصد دارد تعدادی از نکات مهم 

را به شما  طراحی ویال دوبلکس امبه هنگ
عزیزان ارائه دهد. توجه داشته باشید معموال 
ویالهای مدرن به خاطر استقبال بیشتر عموم 

ویالی  از قیمت باالتری نسبت به
 .برخوردار هستند کالسیک

 هدف شما چیست؟ 

خواهید ویال دوبلکس اولین چیزی که باید در نظر بگیرید این است که واقعا می
تری دارید و شاید شما ویال قدیمی جدید خود چه چیزی را به شما ارائه دهد.

وری انرژی آن را ارتقا دهید. حداکثر رساندن فضا، نور و بهره خواهید برای بهمی
یا ممکن است به سادگی بخواهید تعمیر و نگهداری را کنار بگذارید و از زندگی 
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بدون زحمت در یک ویال دوبلکس لذت ببرید. هدف هرچه که باشد، شفاف بودن 
 .کند تا به طراحی کامل برسیددر مورد آن به شما کمک می

 ت شماموقعی 

توانید از موقعیت یکی از مزایای کلیدی ساخت یک ویال دوبلکس این است که می
مکانی موجود خود نهایت استفاده را ببرید. به جای بازسازی و محدود شدن با 

جدید را در ” طراحی ویال دوبلکس“توانید یک تصمیمات طراحی قدیمی، می
اکثری از عواملی مانند آب دستور کار خود قرار دهید. به عنوان مثال، استفاده حد

و هوای محلی، نور خورشید، حریم خصوصی و مناظر تنها برخی از مواردی است 
 .توان در یک طراحی کامال جدید به آنها توجه کردکه می

 بودجه شما 

هایی که ای دارد، اما نکته کلیدی این است که در مورد تمام هزینههر کس بودجه
صف باشید، سپس برای یافتن طرحی که به سلیقه در ابتدا وجود دارد کامال من

های شما پذیری ایدهشما بسیار نزدیک است، کمک مناسب را دریافت کنید. امکان
های زیادی در های بودجه برگردد، اما همیشه گزینهتواند به محدودیتمی

  .های مختلف بودجه وجود داردمحدوده



 امکان سنجی ویال دوبلکس شما 

در ذهن داشته باشید، اما یک نکته کلیدی این است که طرح  ممکن است طرحی
شود. این بدان معناست مورد نظر شما چگونه بر روی ویال دوبلکس شما پیاده می

که برای سازنده شما مهم است که یک امکان سنجی انجام دهد تا ببیند چه 
 .چیزی امکان پیاده سازی روی سازه را دارد

 

 مراحل ساخت و طراحی ویال دوبلکس چقدر است؟
نه تنها درمورد مراحل ساخت و طراحی ویال دوبلکس، بلکه برای بسیاری از موارد 

توان در ابتدا یک براورد قیمت دقیق را داشت. مخصوصا در حال دیگر نیز نمی
توانید از هستیم. در این زمینه میحاضر که روزانه با نوسانات قیمت رو به رو 

کردان اطالعات خوبی را کسب کنید و اگر قصد ساخت و ساز  ۱۳۷مشاوران امالک 
 .یک ویالی دوبلکس را دارید، آن را به بهترین نحو به انجام برسانید

 در چه زمین هایی می توان ویالی دوبلکس احداث کرد؟
ودید و اطالعاتی کامل درمورد این کردان همراه ب ۱۳۷تا به این قسمت با امالک 

که یک ویالی دوبلکس چیست و این که طراحی ویال دوبلکس چه نکاتی را در 
بر دارد را دریافت کردید. این که ما بدانیم چگونه یک ویالی دوبلکس را به بهترین 
شکل ممکن طراحی کنیم، نکته بسیار مهمی است. اما، زمانی این ویالی دوبلکس 

عنوان بهترین در نوع خود معرفی شود، که در یک زمین مناسب پی  تواند بهمی
ریزی شود. اگر ما به زیر ساخت یک ویالی دوبلکس توجهی نداشته باشیم، در 

 .واقع به جان افرادی که قرار است در این ویال زندگی کنند بی توجه هستیم

است یک ویالی دوبلکس نسبت به یک ویالی یک طبقه مصالح بیشتری را دار
به همین دلیل باید در زمینی ساخته شود که بتواند این وزن را تحمل کند. شما 

توانید برای پیدا کردن یک زمین مناسب برای ساخت یک ویالی دوبلکس، از می
چنین یک کارشناس خاک شناس کمک یک کارشناس زمین شناسی و هم



هنمایی کنند و بهترین توانند شما را در این زمینه به خوبی راهر دو می  بگیرید.
ها را برای ساخت ویالی دوبلکس به شما عزیزان معرفی کنند. همچنین باید زمین

شوید. گاهی توجه داشت گاهی موافق شما مجبور به بازسازی ویال خود می
بینیم که خیلی قدیمی هستند ولی هنوز قابل سکونت هستند. امالک ویالهایی می

توانید رین کارشناسان را در این زمینه است. شما میکردان دارای تیمی از بهت ۱۳۷
با کمک از مشاوران این امالک عالوه بر این موضوع اطالعاتی درمورد خرید ویال 

  .در کردان، ویال مدرن در کردان و یا ویال در برغان را نیز به دست آورید

 در هنگام طراحی ویال دوبلکس در شمال به چه نکاتی باید توجه کرد؟
شمال کشور تعداد بسیاری ویال وجود دارد که هر کدام با طراحی و زیبایی تازه  در

اند. اما به هنگام طراحی ویال دوبلکس در شمال کشور باید و متنوعی ساخته شده
به چه نکاتی توجه داشت؟ اولین نکته در زمینه طراحی ویال دوبلکس در شمال 

ی شمال کشور همواره مرطوب کشور، مربوط به آب و هوای آن است. آب و هوا
ای باشد که کند. اگر طراحی ویال به گونههای بسیاری را تجربه میاست و بارش

چنین از مصالح عایق رطوبت های آب وجود نداشته و همدر آن هدایت کننده
تواند مشکالت بسیاری را برای فرد به وجود آورد و در گذر زمان استفاده نشود، می

ا پدید آورد که منجر به خرابی کل ویال شود. پس اولین نکته این هایی رنم زدگی
های هدایت کننده حتما استفاده شود. موضوع مهم ها و قسمتاست که از عایق

کنید. زمین یکی از دیگر آن است که در چه زمینی اقدام به ساخت این ویال می
توانید به خوبی ترین نکات است که باید صد در صد به آن توجه شود. اگر نمهم

به انتخاب یک زمین برای ساخت ویالی خود بپردازید، در واقع با گذر زمان ممکن 
است با نشست زمین مواجه شده و ویالی دوبلکس خود را از دست بدهید. در 

 شود،های داخلی که بیشتر با توجه به سلیقه خریدار انجام میحوزه طراحی



های معتبر قرار دارند مختلف که در سایت های طراحیتوانید از انواع نمونهمی
 .کمک بگیرید

 

 اصول طراحی ویال دوبلکس
اگر مشتاق ساخت یک ویال دوبلکس هستید و از قبل یک قطعه زمین را برای 

یال دوبلکس اید، قدم منطقی بعدی این است که اصول طراحی وآن در نظر گرفته

را در این زمینه بدانید و سپس آن را بر روی آن پیاده کنید. سه مورد مهم به 
هنگام طراحی یک ویال دوبلکس وجود دارد که به عنوان سه اصل اصلی در هنگام 

 :پردازیمها میشود که در این قسمت به آنطراحی ویال شناخته می

 محله 



چنین ها و همبافت محله در طراحی ویال دوبلکس، تراکم جامعه، انواع خانه
گیرد. برای اینکه ویال دوبلکس شما هماهنگ با محیط ویژگی محله را در نظر می

 :اطراف خود طراحی و ساخته شود، باید شرایط خاصی داشته باشد

 ه مکان یابی و انبوه سازی ساختمان باید منعکس کننده شخصیت منظر
 .خیابان باشد

  کیفیت طراحی و مواد برای ساخت و ساز باید منظر خیابان فعلی را تکمیل
 .یا بهبود بخشد

 

 فرم و عناصر ویال دوبلکس 

  

ها ملزم به رعایت فرم بندی محلی، مالکان ساختماناز طریق اجرای قوانین منطقه
کند. مانند اولیه ساختمان هستند که نحوه ساختار پوشش ساختمان را دیکته می

 .… نوع سقف، درها، نوع طراحی نما و

 محوطه سازی 

محوطه سازی در حیاط جلویی به ویژه برای بهتر دیده شدن ویال دوبلکس بسیار 
مهم است. مانند طراحی خود ساختمان، محوطه سازی برای هر دو طرف ویال 

ای ویر آینههای بین دو واحد تاکید کند، نه اینکه شبیه تصادوبلکس باید بر تفاوت
 .باشد

 

 



 نمونه کار ویال دوبلکس
 

توانید از انواع قبل از این که اقدام به طراحی یک ویالی دوبلکس کنید، می
های معتبر اقدام به مشاهده کردن انواع نمونه کارهای ویال دوبلکس کنید. سایت

 شوند تا شما با انواع ساخت و ساز و طراحی خارج از کشورها باعث میاین نمونه
 .نیز آشنا شده و از نکات اروپایی نیز در طراحی ویال دوبلکس خود استفاده کنید

 

 

 سواالت متداول

 ویالی دوبلکس به چه مکانی گفته می شود؟ .1

شود که متراژ باالیی را ای گفته میویالی دوبلکس معموال به ساختمان دو طبقه
 .داراست



 

 چگونه نمونه کار طراحی ویالی دوبلکس را مشاهده کنیم؟ .2

کردان در این زمینه  ۱۳۷های معتبر مانند امالک توانید به راحتی از انواع سایتمی
 .کمک بگیرید

 سه اصل مهم به هنگام طراحی ویال دوبلکس چیست؟ .3

محوطه سازی، فرم و عناصر ویال دوبلکس و محله سه اصل مهم به هنگام طراحی 
 .این ویال است

 


