
 آشنایی با نمای رویم سیماین
دانید؟ تا آخر این مقاله همراه ما چیزی یم نمای رویم سیماین آیا در مورد

باشید تا با این نمای ساختماین بیشتر آشنا شویم. وقیت ساختمان و یا ویالیی 
ساخته یم شود یم توان گفت که … با ستون ها، صراحی، قرنیز های رویم و

رویم ویژیگ های زیادی دارد که   نمای این ساختمان نمای رویم است. نمای
تقارن دو طرف ویال است. اگر خواسته باشید امروزه ویال خود  مهم ترین اش

را با سبک های جدید بسازید نیازمند علم و دانش هر سبک است که باید یاد 
نیز رزه کاری و نکات زیادی دارد زیرا در این سبک  نمای رویم سیماین .بگیرید

را  نویال در برغا به جزئیات توجه زیادی یم کنند. همچنین اگر قصد خرید
 .کنیم با مشاورین ما ارتباط بگیریددارید پیشنهاد یم
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 نمای رویم سیماین
بپردازیم. نمای رویم  نمای رویم سیماین در این بخش یم خواهیم به معرفی

نمایی است که در آن جزئیات بسیار ارزشنمد یم شود و المان های زیادی در 
از این  نویال مدرن در کردا فضای ساختمان وجود دارد. این روزا ها معموال

نمای رویم  روش و سبک برای ساخت استفاده یم کنند. ویژیگ های
بسیار زیاد است و شما بعد از ساختن ویال خود با این سبک یم توانید  سیماین

نکه بتوانید بیشتر با این سبک از ظاهر زیبا و مناسب آن لذت ببرید. اما برای ای
آشنا شوید، ما لیسیت از ویژیگ های این سبک آماده کرده ایم. با ما همراه 

 .شوید آشنا ”سیماین رویم نمای“باشید تا با ویژیگ های 
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 همه چیز درباره نمای رویم سیماین
 

 ویژیگ های ظاهری نمای رویم سیماین
شکوه شدن ساختمان که کامال باعث با  نمای رویم سیماین ویژیگ های ظاهری

 :شود عبارت اند ازیم

 سقفی بلند و زیبا که باعث شکوه ویال و یا ساختمان یم شود. 

 استفاده کردن از منحین های متعدد برای زیبا سازی ساختمان. 

 ایجاد تقارن بین تمام المان ها و همچنین ظاهر ویال. 
 استفاده از قوس های گرد برای ایجاد ظاهری بهتر و زیباتر 
 تفاده از پنجره های بلند و صاف به دلییل ایجاد عظمت در ساختماناس 

در گذشته ای نچندان دور از نمای رویم برای ساخت اماکن دولیت و یا فرهنیگ 
استفاده یم شد. اما امروزه در همه جا یم  کمعماری خانه های کالسی و یا

توانید با مشاهده ویال های با نمای توانید استفاده از این نما را ببینید. شما یم
 .اقدام نمایید نخرید ویال در کردا رویم سیماین در کردان نسبت به

 

 نمای رویم با چه مصالحی ساخته یم شوند؟
شاید شما هم دیده باشید که بیشترین تعداد ساختمان های با نمای رویم از 

ی طبیعی و بسیار زیبا ساخته شده اند. سنگ مهم ترین مصالح برای سنگ ها
ساخت یک نمای رویم است. البته مصالح دیگری هم وجود دارد. برای مثال 
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متریال هایی مانند سیمان و یا سرامیک جزء مصالحی هستند که امروز برای 
ته ساخت ویال با این سبک استفاده یم شود. اما همیشه این سوال وجود داش

است که کدام متریال برای ساخت ویال مناسب تر است. برای اینکه بتوانیم 
مقایسه ای بین این سه مصالح انجام بدهیم یم توانیم به کیفیت، ماندگاری، 

اشاره کنیم. در همه این استفاده از … زیبایی، مقاومت در برابر خطرات و 
 .سنگ بهتر از بقیه است

 باره آننمای رویم سیماین و نکایت در
به دلیل وجود انواع مختلف سیمان، دارای انواع متفاویت  نمای رویم سیماین

است. هرکدام از این انواع در ساخت ویال بسیار رایج اند و یم توان گفت مهم 
 : ترین انواع سیمان برای ساخت نمای رویم هستند. این انواع عبارت اند از

 نمای سیمان شسته 
 نمای آبساب 
 شسته نمای موزائیک 
 نمای سیمان سفید 
 نمای تخته ماله 
 نمای چکیش 

اینها مهم ترین انواع ایجاد نمای رویم با استفاده از سیمان هستند که هرکدام 
ویژیگ های خاص مربوط به خودشان را دارند اما از بین این انواع استفاده از 

 .سیمان سفید بیشتر به چشم یم خورد

 



 تفاوت استفاده از نمای رویم سیماین و نمای رویم سنیگ
نمای رویم  بسیاری از کاربران از ما سوال یم کنند که تفاوت بین استفاده از

چیست؟ کدام یک بهتر است و یم تواند مزیت  نمای رویم سنیگ و سیماین
های بیشتری داشته باشد؟ برای جواب به این سوال ها باید چندتا از مهم 

وت های نمای رویم سیمان و نمای رویم سنگ را برای شما بیان کنیم ترین تفا
 با ما همراه باشید

سنگ دارای شکوه خایص است و سیمان نیم تواند شکوهی را که  .1
استفاده از سنگ به ساختمان و یا ویالتان بدهد، ایجاد کند. همچنین 
 سنگ ها دارای رنگ های مختلفی هستند و شما با استفاده از سنگ یم

 .تواند نمای زیبایی خلق کنید. ویل سیمان کامال یک رنگ و ساده است

کار کردن با سیمان بسیار راحت است و شما یم توانید به راحیت از  .2
شکل و فریم که خواسته باشید روی ساختمان ایجاد کنید اما سنگ 
اینطور نیست. سنگ جسیم سفت و سخت است که به راحیت انعطاف 

 .کندپذیری را قبول نیم 

ییک از مهم ترین نکات در تعیین مصالح برای ساخت نمای رویم، این  .3
است که بدانید مصالحی که قصد خرید آن را دارید چقدر باعث استحکام 
ویالتان یم شوند؟ چقدر یم توانند با مرور زمان موثر باشند؟ در آب و 

یم هوای مرطوب کدام یک بهتر اند؟ برای پاسخ به این سواالت باید بگوی
که سنگ در همه این موارد بهتر است اما همچنان نمای رویم سیماین 

 .ویژیگ های خاص خودش را دارد
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 هزینه نمای رویم سیماین
هزینه ساختن یک ویال در برغان با نمای رویم سیماین بسیار کمتر از ساختن 
یک ویال با نمای سنیگ است. البته همچنان قیمت باالیی است اما نسبت به 

 .ساخت ویال با سنگ بسیار کمتر است

 کالم پایاین
بوده اید. شما  نمای رویم سیماین در این مقاله شاهد اطالعات مهیم درباره

که این نما چه انواعی دارد، فرق آن با نمای رویم سنیگ چیست و قیمت دیدید 
کدام یک بصرفه تر است. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال 

 .تشکر و قدرداین را داریم

 


