
 ویژگی ویال نیم پیلوت
الگوهای   انواع  از  یکی  کنیم.  ایجاد  توانیم  می  را  متفاوتی  های  نقش  و  ها  الگو  ویال  ساخت  در  ما 

جدید   الگوهای  اما همچنان  نیست  قدیمی  پیلوت خیلی  نیم  ویال  است.  پیلوت  نیم  ویال  ویال،  ساختمانی 

است آمده  بوجود  نیز   .تری 

. از آنجا که این نوع ویال طرفداران زیادی  اما ویال نیم پیلوت همچنان ویژگی های و مزایا زیادی دارد

اب  ویژگی ویال نیم پیلوت دارد ما این مقاله را درباره  البته  تدا می خواهیم به طور کامل  ارائه کردیم. 

 .بپردازیم. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید ویژگی ویال نیم پیلوت انواع ویال و سپس به

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 انواع ویال و ویژگی های آنها  •

 ویژگی ویال و انواع آن •

 

وی و انواع  ال 

 ویژگی های آنها 
با   را  شما  خواهیم  می  بخش  این  در 

کال   کنیم.  آشنا  ویال  مختلف    ۴انواع 

در  هرکدام  که  دارد  وجود  ویال  نوع 

طرفداران  مختلف  زمانی  های  برهه 

از   زمان  اساس  بر  ما  داشتند.  زیادی 

نوع   جدیدترین  تا  ترین  قدیمی 

ویالسازی را برای شما بیان می کنیم.  

ه را از دست ندهید. چرا  ادامه این مقال

برای اطالعات  این  در  که  ویال  خرید 

  .بسیار مفید است کردان

 
الگو  • ترین  قدیمی  فلت،  ویال 

 ویالسازی
اما  • قدیمی  پیلوت،  نیم  ویال 

 پرطرفدار 
 وبلکس، زیبا و لوکس ویال د •
و  • جدیدترین  تریبلکس،  ویال 

 بهترین
 خرید ویال نیم پیلوت بهتر است یا خرید ویال تریبلکس؟  •
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 کالم پایانی •

 ویژگی ویال و انواع آن 

الگو  ترین  قدیمی  فلت،  ویال 

 ویالسازی 

اب یا  و  ترین  ترین قدیمی  تدایی 

این  است.  فلت  ویال  ویال،  نوع 

کوتاه   ارتفاع،  کمتری  با  ولی 

انواع مختلف  بین  ترین ویال در 

معموال   ها  ویال  این  است.  ویال 

دارای  و  هستند  طبقه  یک 

نیستند نیز  باالیی   .مساحت 

قیمت این ویال ها بسیار کمتر از 

کاهش   این  و  است  ها  ویال  بقیه 

از   قیمت یک دلیل دارد. استفاده 

مصالح کمتر نسبت به بقیه ویال  

است.   پایین  قیمت  این  دلیل  ها 

نقلی  و  کوچک  بسیار  ویال  این 

مصالح  دلیل  همین  به  و  است 

 .زیادی برای ساخت نیاز ندارد

  ویژگی های ویال فلت

این ویال   ویژگی  ترین  شاید مهم 

برای  باشد.  پایین  قیمت  همین 

برای  که سرمایه زیادی  افرادی 

ن ویال  پایین  خرید  قطعا  دارند 

است.   مهم  بسیار  قیمت  بودن 

ظاهری  ها  ویال  این  همچنین 

 .رسمی و کالسیک دارند

https://137kordan.com/?p=9277&preview_id=9277&preview_nonce=2f05dc3581&preview=true#e


 

 ویال نیم پیلوت، قدیمی اما پرطرفدار 

بوده است. این ویال بعد از گذشت دوران ویال  ویال نیم پیلوت سبک ویال سازی بر اساس زمان،  دومین

ب می شد. تنها فرق این ویال با ویال فلت، نصف طبقه فلت، جدیدترین و مدرن ترین نوع ویال محسو 

 .است

این ویال دارای یک طبقه کامل و یک نصفه طبقه است که ظاهر ویال را زیباتر می سازد. نسبت به  

ویال فلت، این نوع ویال هزینه بیشتری برای ساخت نیاز دارد و به همان اندازه در زمان فروش، قیمت  

  .هم از این سبک استفاده شده ویال در برغان ساختبیشتری دارد. همچنین در 

 بررسی ویژگی ویال نیم پیلوت 

یلوت عنوان این  به مهم ترین بخش و اصلی ترین موضوع این مقاله رسیدیم. بررسی ویژگی ویال نیم پ 

باشید داشته  را  خود  خاص  طرفداران  هنوز  تا  شده  باعث  پیلوت  نیم  ویال  ویژگی  است.   .بخش 

ظاهری زیبا را می توان به عنوان مهم ترین ویژگی ویال نیم پیلوت نام برد. همان نیم طبقه ظاهر ویال  

تغییر می دهد و شما شاهد ظاهری مدرن تر خواهید بود. قیمت منا  نیز یکی  را ه کلی  سب این ویال 

 .دیگر از ویژگی ویال نیم پیلوت است

 

 

https://www.ncdhhs.gov/about/department-initiatives/healthy-opportunities/healthy-opportunities-pilots
https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%86/


 ویال دوبلکس، زیبا و لوکس 

 

ویال   است  قرار  بخش  این  در  و  آشنا شدید  پیلوت  نیم  ویال  و ویژگی  پیلوت  نیم  با ویال  قبل  بخش  در 

دوبلکس را به شما معرفی کنیم. ویال دوبلکس نیز بعد از ویال نیم پیلوت مهم ترین و جدیدترین نوع 

شود می  محسوب  سازی   .ویال 

به این سبک ساخته می شوند زیرا پرطرفدارترین سبک در   ویال مدرن در کردان هنوز هم بسیاری از

 .بین سبک ای ساخت و ساز ویال است. این ویال زمان و هزینه بیشتری برای ساخت نیاز دارد

 ویال دوبلکس ویژگی 

مهم ترین ویژگی ویال دوبلکس، ظاهری بسیار مدرن و زیبا است که افراد را به خود جذب می کند.  

دارید   ویال  خرید  برای  کافی  سرمایه  اگر  دارند.  زیادی  ارتفاع  و  هستند  بزرگ  معموال  ها  ویال  این 

 .هرگز از این نوع ویال فراموش نکنید

 

 

 

 

https://137kordan.com/%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/


 

 ویال تریبلکس، جدیدترین و بهترین 

 

ترین نوع  به روز  بسیار زیادی   ساخت و ساز جدید ترین و  تریبلکس است که طرفداران  ویال، ویال 

دارد. این ویال ها بسیار بزرگ هستند و همچنین معماری فوق العاده بروزی دارند. معموال این ویال ها  

دارند نیز  باالیی   .قیمت 

کانات و ویژگی ها ساخته می شوند و همین باعث شده تا قیمت بسیاری از این ویال ها با بیشترین ام 

باغ   باربیکیو و  باشد. معموال این ویال ها دارای سالن ورزش، سالن سینما، استخر،  این ویال ها باال 

دارند زیبایی  بسیار  ظاهر  همچنین  و  هستند  طوالنی   .های 

ظ ها  الگو  ترین  جدید  از  ها  ویال  این  ظاهر  ساخت  همچنین  در  و  شود  می  استفاده  دنیا  روز  اهری 

هستند یک  درجه  اغلب  شود  می  استفاده  ها  ویال  این  ساخت  برای  که  هایی   .متریال 

قیمت این ویال ها نسب به بقیه ویال ها بسیار باالتر است زیرا ویژگی های و امکانات بیشتری دارد و  

نیست. امروزه ویال های زیادی در سرتاسر  با توجه به امکانات و ویژگی ها، این قیمت خیلی زیاد هم  

 .ایران مانند ویال در برغان با این متد ساخته می شوند

 ویژگی های ویال تریبلکس 

شاید امکانات این ویال مهم ترین ویژگی آن باشد. ویال تریبلکس جزء ویال های فول امکانات است و  

ویژگی های این ویال محسوب می شود.  هیچ چیزی کم ندارد. ظاهر بسیار مدرن و زیبا آن نیز جزء  

 .تنها مشکل این ویال ها قیمت باالیشان است

https://en.wikipedia.org/wiki/Building_code


 

 خرید ویال نیم پیلوت بهتر است یا خرید ویال تریبلکس؟ 

شما می شود. برای مثال    قطعا برای مشخص شدن جواب این سواالت بسیاری از اطالعات مربوط به

میزان سرمایه شما برای خرید ویال یکی از شاخ های تعیین کننده است و نمی توان آن را با دلیل های 

کرد  توجیه   .دیگر 

اما در کل ویال تریبلکس قیمت باال و امکانات زیادی دارد ولی اگر نمی خواهید هزینه زیادی برای 

 .یلوت با توجه به ویژگی ویال نیم پیلوت بهترین گزینه استخرید ویال صرف کنید؛ خرید ویال نیم پ

 کالم پایانی 

ویژگی ویال نیم پیلوت موضوع این مقاله از سایت ما بود. شما در این مقاله با انواع ویال و ویژگی 

با   های هر کدام نیز آشنا شدید. امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله

 .ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم

 


