
 معایب ویال متراژ باال چیست
ویالها ویژیگ های مختلفی دارند که ییک از ویژیگ های بعیض از ویالها متراژ 
باالی آنها است. خرید ویال با توجه به سلیقه و نیاز یک فرد انجام یم شود و 
در مورد متراژ ویال باید گفت که هرچه خانواده بزرگ تر باشد فرد باید ویال با 

 با متراژ باال آنچنان مزیت خویب هم متراژ باالتری خریداری کند. اما خرید ویال
ال معایب وی نیست و معایب زیادی دارد. ما یم خواهیم در این مقاله شما را با

و خرید این نوع ویالها آشنا کنیم. به شما پیشنهاد یم کنیم که تا آخر  متراژ باال
 .این مقاله با ما همراه باشید

 

 

 معایب ویال متراژ باال
ابتدا باید مشخص کنیم که کدام ویالها را را یم توان ویال متراژ باال محسوب 

متر باشند، ویال متراژ باال گفته یم  ۵۰۰کرد. در کل به ویالهایی که بیشتر از 
ساخته شده باشد. شود. حال ممکن است است این ویال با هر سبک و الگویی 

فلت، نیم پیلوت، دوبلکس یا تریبلکس سبک هایی هستند که ویالهای متراژ 
باال با توجه به ییک از آنها ساخته یم شود. البته دو سبک آخر یعین دوبلکس 
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و تریبکس رایج ترین سبک ها محسوب یم شوند. برای مثال ییک از 
با متراژ باال قیمت باالی آن هاست و هرکیس نیم  نویال مدرن در کردا بمعای

به خویب  معایب ویال متراژ باال تواند آنها را بخرد. وقت آن است که با مزایا و
با این موارد به شما پیشنهاد یم کنیم که این مطلب آشنا شوید. برای آشنایی 

 .را تا آخر مطالعه کنید
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 همه چیز درباره مزایا و معایب ویال متراژ باال
 

 مزایا ویال متراژ باال
البته ویال متراژ باال در کنار معایب، مزایایی نیز دارد که نیم توان آنها را نادیده 
گرفت و از کنارشان ساده گذر کرد و ما در این بخش یم خواهیم این مزایا را 

 .با شما برریس کنیم. همراه ما باشید

 تن فضای بسیار زیادداش

اولین مزیت ویال متراژ باال داشتن فضای بسیار باز و زیاد است. شما یم توانید 
هر کاری در این فضا انجام دهید. اگر یم خواهید باغی بزنید، درخیت 

 .، فضای کافی برای همه این کارها دارید…ای ایجاد کنید و هگلخان بکارید،

 دکوراسیوین جذاب و زیبا

ویالهای متراژ باال ییک از بهترین و زیباترین دکوراسیون ها را دارند و این ییک 
توانید به یم نخرید ویال در کردا از نکات مثبت درباره ویال متراژ باال است. با

دکوراسیوین زیبا و جذاب دستریس داشته باشید. اگر شما وارد این ویالها 
 .شوید خواهید دید که دکوراسیون آنها کامال به روز و مدرن ساخته شده است

 دستریس به امکانات زیاد

سومین مزیت خرید ویال متراژ باال، داشتن امکانات بسیار باال است. این ویالها 
معموال با بیشترین امکانات ساخته یم شوند و ییک از دالیل قیمت باالی این 

 .نیز امکانات باالست  ویالها

 استفاده از مصالح درجه یک

د که از مصالح درجه یک برای ساخت ویالهای متراژ باال جزء ویالهایی هستن
آنها استفاده شده است. این ویالها به این دلیل که زیر نظر یک نفر ساخته 

ویال  یم شوند معموال بهترین مصالح و بهترین کیفیت را دارند. برای مثال اکثر
با مصالح درجه یک ساخته شده است. شهری که ویال در آن قرار  ندر برغا

دارد نیز در کیفیت مصالح استفاده شده تاثیر زیادی دارد. برای مثال شهرهای 
شمایل کشور همیشه در معرض باران های شدید قرار دارند و ویالهای متراژ 

 .لح بسیاری باالیی داردباال در این شهرها کیفیت مصا
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 معایب ویال متراژ باال
دربخش قبل با مزایا کیل خرید ویال متراژ باال آشنا شده اید اما در این بخش 

برریس کنیم تا شما بتوانید تصمیم  معایب ویال متراژ باال یم خواهیم با شما
 .و راحت تری بگیریم. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید  بهتر

 قیمت نجویم ویال متراژ باال

. است ویال این نجویم قیمت ،”باال متراژ ویال معایب“یم شود گفت که اولین 
 بسیار مساحت که دلیل اولین. دارند باالیی بسیار قیمت دلیل چند به ویالها این

 دلیل دومین. شود یم ویال قیمت شدید افزایش باعث که است ویالها این زیاد
ات است. ویالها متراژ باال امکان شود یم باال بسیار قیمت افزایش باعث که

امکانات بسیار به روز و مدرین دارد و ییک از دلیل های قیمت نجویم نیز 
همین موضوع است. دلیل سوم ایجاد قیمت نجویم نیز استفاده از مصالح 
درجه یک است. وقیت یم خواهید ویال متراژ باالیی را خریداری کنید حتما یک 

خودتان ببرید تا بتوانید از وضعیت و کیفیت مهندس متخصص در این باره را با 
مصالح اطمینان حاصل کنید. هرچه کیفیت مصالح استفاده شده بیشتر باشد، 

 .قیمت ویال نیز نجویم تر یم شود

 هزینه مراقب بسیار باال

نداشته باشید. در این باره باید  نگهداری از ویال دشاید اطالعات زیادی درمور 
بیشتر   بگوییم که هرچه امکانات یک ویال بیشتر باشد، هزینه نگهداری آن هم
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یم شود. در بسیاری از موارد ویال به دلیل داشتن یک جایگاه در شهر های 
ردید مشکل جا و مکان نداشته باشید. در متفاوت است که اگر به آنجا سفر ک

این موارد، ویالها معموال در روزهای زیادی از سال خایل از سکنه است و شما 
باید وظیفه تامین امنیت ویال را به نحوه درست انجام دهید. این تامین امنیت 
نیز شامل خرید دوربین مدار بسته، خرید دزدگیر و یا استخدام نگهبان یم 

ه این هزینه تنها درمورد امنیت صدق نیم کند بلکه استخر و محوطه شود. البت
 .سبز نیز نیاز به مراقب های شدید دارد

 بازار خرید و فروش پایین

سومین معایب ویال متراژ باال، بازار خرید و فروش پایین است. همانطور که یم 
چنان بازار درصد مردم قوه خرید این چنین ویالهایی را ندارد. اما هم ۹۰دانید 

فروش این ویالها داغ است. همیشه سرمایه گذاراین وجود دارند که ویال را 
حیت با قیمت باال خریداری یم کنند و معتقد هستند که به زودی با فروش این 

 .ویال سود زیادی را کسب یم کنند

 

 کالم پایاین

بود و ما در این مقاله شما را با مزیت  معایب ویال متراژ باال این مقاله درباره
آشنا شدیم. امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید  معایب ویال متراژ باال و  ها

 .از اینکه تا آخر این کالس با ما بوده اید کمال تشکر و قدرداین را داریم

 


