
 

 "های میلیاردی تهرانبرج روما رزیدنس یکی از خانه"

 :معرفی برج روما رزیدنس

 .باشدمترمربع می ۷۰۰۰دارای وسعتی به اندازه  برج روما رزیدنس

 .برج روما توسط فرزاد دلیری یکی از معماران برجسته و بنام کشور ساخته شده است

رزیدنس را در کارنامه کاری خود دارد برای  چناران پارک هایی همچون برجفرزاد دلیری که برج

تواند نگاه هر گرفته است که می هایی بسیار جذاب و چشمگیر بهرهطراحی این مجموعه از ایده

 .ای را به خود جلب کندبیننده

 .باشداز امکانات بسیاری برخوردار می برج روما رزیدنس

این مجموعه عالوه بر واحدهای مسکونی تعدادی واحد تجاری را نیز در خود جای داده است که 

 .شودا شامل میمترمربع مساحت مفید ر ۴۷۰۰۰در کنار مشاعات و امکانات رفاهی آن 

 :های زیر را شاهد هستیمهای ذکر شده مجموع مساحتبه طوری که برای هر کدام از بخش

  :مترمربع ۳۲۰۰۰واحدهای مسکونی 

 

  :مترمربع ۱۰۰۰واحدهای تجاری 

 

  :مترمربع ۱۴۰۰۰مشاعات و امکانات رفاهی 
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 :مشخصات کامل برج

 .باشدهای متفاوت میطبقه با کاربری ۱۸متر، مشتمل بر  ۷۱با ارتفاع  برج روما رزیدنس

 .طبقه از آن به بخش مسکونی مجموعه اختصاص داده شده است ۱۵

زمین پارکینگ و فضاهای رفاهی طبقه زیر ۳طبقه البی مجلل و  ۱طبقات دیگر برج شامل 

 .باشدمی

و از  کامرانیه الزم به ذکر است که محوطه برج به سبب طراحی و شکل زمین از یک سو به خیابان

 .سمت دیگر در مجاورت خیابان شیبانی قرار دارد
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در ضلع مشرف به خیابان شیبانی  پارکینگ برای سهولت در رفت و آمد ساکنین ورود و خروج

 .تعبیه شده است

البی مجموعه به عنوان بخش ورودی ساختمان از طراحی و معماری بسیار لوکس و مجللی 

باشد که در کنار نور پردازی و مبلمان بسیار برخوردار بوده و دارای فضاسازی بسیار مناسبی می

 .دهدای درخشان در بدو ورود افراد ارائه میزیبا، جلوه

باشد که در هر طبقه از این واحد مجزا و لوکس می ۶۵شامل  طبقات مسکونی برج روما

 .های متفاوتی را نیز برای آنها شاهد هستیمها متفاوت بوده و در نتیجه متراژمجموعه تعداد واحد

یر ز های آپارتمانی متفاوتی با یکدیگر هستند، به قرارهای این برج مجلل که دارای تیپواحد

 :باشدمی

  متری ۴۰۰ – ۳5۰واحد  ۶در هر طبقه : ۱-5طبقه 

  متری ۴۰۰واحد  ۲متری و  ۶۰۰واحد  ۲واحد شامل  ۴در هر طبقه : ۶-۱۳طبقه 

  ۹۲۶واحد پنت هاوس  ۱واحد پنت هاوس، در هر طبقه  ۳مجموعا : ۱۴-۱5طبقه 

 متری بصورت دوبلکس ۱۴۰۰متری و یک واحد پنت هاوس 

 :های برج روما رزیدنسپالن

ای طراحی شده است که در بخش شمال غرب و به گونه برج روما رزیدنس هایپالن واحد

ای نبست به یکدیگر های مشابهی را شاهد هستیم که به صورت آینهجنوب غرب ساختمان واحد

 .انداجرا شده

 .ر شده استهای بخش شرقی برج نیز تکراهمین روال بطور مشابه در طراحی پالن
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 .باشدای میهای شمال شرق و جنوب شرق برج مشابه یکدیگر و به صورت آینهبه طوری که واحد

وه عال مجلل های داخلی و همچنین شکل زمین موجب شده تا این برجها، فضاسازیطراحی پالن

مند هایی که در خود جای داده است، از چشم انداز زیبایی در تمامی طبقات بهرهبر تمامی زیبایی

 .باشد

ای طراحی و اجرا شده است که راه پالن این مجموعه به صورت چلیپا )صلیبی( بوده و به گونه

الزم و مناسب شود در بخش میانی قرار گرفته و لذا فضای مورد می ۳های مجموعه که شامل پله

 .برای جانمایی واحدها براحتی بدست آمده است

 :امکانات و خدمات

ها و معماری چشم نواز آن، از امکانات بسیاری نیز این قصر مجلل و با شکوه در کنار تمام زیبایی

 .های یک زندگی لوکس و مرفه را برطرف نموده استبرخوردار بوده و تمامی نیاز

ریزی در اختیار ساکنین قرار داده است که در باالترین سطح برنامه برج روما رزیدنس امکانات

 :شامل

 ،(سه بعدی و مجموعه آبی سینما فضاهای تفریحی)سالن های ورزشی 

 سیسات بروز و با کیفیت دنیاأت 

 یزات درجه یکمصالح و تجه 

باشد که در کنار ای از نوع فلزی به همراه اتصاالت پیچ و مهره میاین برج مجلل دارای سازه

 .میلی متر( فوالد مقاوم و با کیفیت را ساخته است ۵۵های ضخیم )ورق

 .کندتبعیت می ISO ۹۰۰۱ ایران و ۲۸۰۰نامه کیفیت و استحکام این برج که از آیین
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در آزمایشات مربوطه به کیفیت جوش و بتن باالترین درجه را کسب کرده و  ای است کهبه گونه

 .ریشتری تایید شده است ۶.۸مقاومت آن در برابر زلزله 

 .های مسکونی این مجموعه از امکانات بسیاری برخوردار هستندواحد

نظر  های خواب سرویس بهداشتی مجزایی دربه طوری که در برخی از واحدها برای تمامی اتاق

 .گرفته شده است

 :توان بهباشند. از جمله میدر مجموع دارای تجهیزات و وسایل بسیار لوکسی می

 :تجهیزات آشپزخانه این برج اشاره کرد که از تجهیزاتی مانند

 .باشدساز، ماشین ظرفشویی و یخچال برخوردار میاجاق گاز ایتالیایی، فر، مایکروفر، قهوه

 .باشدمی ABB های کنترل هوشمنددارای سیستم برج روما رزیدنس واحدهای

هایی نظیر تنظیم دما، نور و همچنین صدای موسیقی را به همراه داشته و شرایط که قابلیت

 .مناسبی برای لذت بردن از زندگی در فضای خانه را برای آنها رقم زده است
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 :طراحی و فضاسازی برج روما رزیدنس

های ای انجام شده است که در واحدهای مختلف فضاسازیهای برج روما به گونهطراحی واحد

 .متفاوتی را شاهد هستیم

 متری شامل ۴۰۰ – ۳5۰های واحد: 

تاق + یک اتاق مستر + آشپزخانه سرویس بهداشتی اختصاصی برای هر ا ۳اتاق خواب به همراه  ۳

 + نشیمن

  متری شامل ۶۰۰واحدهای: 

آشپزخانه مجزا + سالن مخصوص پذیرایی از مهمان+  ۲اتاق مجزا برای مهمان +  ۱اتاق خواب +  ۳

 سالن غذاخوری + اتاق نمایش + تراس با ویو شهری + یک سوئیت مجزا
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  متری دوبلکس ۱۴۰۰پنت هاوس: 

 با درب مجزا + آشپزخانه+ سالن غذاخوری + فضای سبز سویت کامل: ۱۴طبقه 

 اخصاصی آسانسور + اتاق خواب + سالن پذیرایی ۴: ۱۵طبقه 

 متری ۹۲۶های پنت هاوس: 

 سالن پذیرایی ۲اتاق خواب + سالن غذاخوری +  ۵

 :فضاهای تفریحی برج که از امکانات بسیاری سرشار است شامل

سازی و سالن بیلیارد، استخر بزرگساالن، استخر کودکان، جکوزی، سونای بخار و خشک، سالن بدن

 .باشدسالن ایروبیک می

 .قرار گرفته است ۳-که مجموعه آبی برج در طبقه 

 :توان در موارد زیر خالصه کرددر مجموع به صورت موردی امکانات برج را می

 البی مجلل 

  ساعته ۲۴المن 

 نقشه داخلی بسیار خوب 

 ۷ دستگاه آسانسور 

 های اختصاصی هستندهای این برج دارای آسانسورپنت هاوس 

 های هوشمند جهت کنترل نور، دما و صدای موسیقیسیستم 
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  بعدی با سیستم صوتی دالبی ۳سینمای 

 ای از نوع فلزی به همراه اتصاالت پیچ و مهرهسازه 

 تجهیزات داخلی درجه یک 

 مصالح ساختمانی درجه یک 

 انداز شهری زیباچشم 

 سالن بیلیارد 

 سالن بدن سازی 

 سالن ایروبیک 

 تهویه مطبوع 

 دوربین مدار بسته 

 سیستم اعالن و اطفاء حریق 

 آنتن مرکزی 

 .باشدهای تهران میترین برجمسکونی تجاری روما رزیدنس یکی از مجللبرج 

توان نام این سبک را البته به دلیل استفاده از سنتوری دوران یونان و قوس سبک رومی می

 .نئوکالسیک التقاطی گذاشت
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 .گیری از نور طبیعی روز را داردبه سبب طراحی متفاوت پالن ساختمان بیشترین بهره

 

 :جغرافیایی برج روما رزیدنس موقعیت

خیابان کامرانیه  تهران های لوکس کشور، در شمال شهربه عنوان یکی از برج برج روما رزیدنس

 .شمالی، قرارگرفته است

 .باشدهای این برج به خیابان کامرانیه و خیابان شیبانی میدسترسی
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 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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