
 

 "برج دوقلو خونه به خونه بلندترین برج بابلسر"

 :خونه به معرفی برج دوقلو خونه

 .باشدهای ساخته شده در مازندارن میاز بلندترین برج برج دوقلو خونه به خونه

به علت مشکالت اقتصادی صدها پروژه را  بابلسر این برج در شهر بابلسر در حالی که مهندسان

 .اند ساخته شدنیمه تمام رها کرده

ای با زمینی کوچک در نوع خود جالب و در عین ای در کوچهطبقه 40ساخت برج دوقلو مسکونی 

 .برانگیز استل سوالحا

 :مشخصات برج دوقلو

 ۲تعداد برج: 

 طبقه 40تعداد طبقات: 

 .متر است 130خونه بهارتفاع برج دوقلو مسکونی خونه

هزارمتر آن برای زیربنای مسقف مسکونی  3۵ باشد کههزار متر می ۵۷متراژ زیر بنا این برج 

 .باشدمی

 پارکینگ ۲۵0شامل :  4الی  1طبقه 

 :خدمات رفاهی شامل ۵طبقه 

 البی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
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 استخر 

 انباری 

 سونا و جکوزی 

 مینی مارکت 

 خشکشوئی 

 کافی شاپ 

  ایستگاه نگهبانی شبانه روزی )با هدف ایجاد امنیت بیشتر راهنمائی

 میهمانان(

 واحدهای مسکونی: 40الی  ۶طبقه 

بی نظیر از محدوده برج دوقلو مسکونی در موقعیت جغرافیائی بسیار ویژه، قابل دسترسی، دنج و 

 .زیبای بابلسر در حال احداث است شهر نخست وزیری

دریای بابلسر و  ساحل متر با 300محل احداث مرتفع ترین برج دوقلو مسکونی شمال کشور حدود 

 .فاصله دارد بابلرود متر تا رودخانه 1۵0

 .کندشهر را برای ساکنان فراهم می گردشگری این امر امکان پیاده روی مفرح به مواهب طبیعی و

 .ویژگی بارز برج دو قولوی بابلسر طراحی و معماری خاص و کم نظیر آن است

 .ای دارنددرجه 30به نحوی که طبقات فوقانی نسبت به طبقه زیرین خود، گردش 

 .پالن معماری برای پروژه شده است ۵4که همین امر منجر به طراحی و تهیه 
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ای هنرمندانه و البته بسیار دشوار طبقات )از لحاظ مطالعه، اجرا و درجه 30حاصل این چرخش 

ای خاصی را برای برج دو قلو خونه به خونه بابلسر به ارمغان هجانمائی تأسیسات( مزایا و ویژگی

 .آورده است

 :آدرس برج دوقلو خونه به خونه

 بابلسر، نخست وزیری، بلوار طالقانی، ابتدای خیابان موج

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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