
 

 

 خرید سایبان برقی 

از مجموعه ایران سایه که بهترین و با کیفیت ترین    ( Buy Electric Canopiesخرید سایبان برقی )

انواع سایبان برقی را تهیه و تولید می کند می تواند انتخاب مناسبی باشد .مجموعه ایران سایه در زمان  

 خرید سایبان برقی مشتریان را راهنمایی می کنند تا بهترین انتخاب را داشته باشند.  

ارد که می توانید میز و صندلی کوچکی داخل آن قرار دهید، بهتر  اگر منزل شما، حیاط یا تراس بزرگی د 
است از سایبان برقی استفاده کنید تا لذت استفاده از فضای باز و خوردن یک فنجان چای و قهوه را در هر  

مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و ساخت انواع  زمان روز، بچشید.
 می تواند شما را راهنمایی کند.  سایبان اتوماتیک سایبان ثابت و 

 مزایای خرید سایبان برقی 

سایبان برقی به شما امکان انتخاب می دهد. برای مثال شاید دوست داشته باشید که از آفتاب لذت  خرید 
ببرید. با کمک ریموت می توانید سایبان برقی را جمع کرده و نور و گرما را احساس کنید. در برخی  

عصر شدیدترین    ۴تا    ۱۲موارد ممکن است آفتاب شدید، مانع استفاده از هوای تازه شود. مثال ساعت های  
اشعه های خورشیدی به سمت شما می آیند. در این حالت می توانید با کمک سایبان برقی، در تراس یا  

 .    حیاط خانه، استراحت کنید و از همه ساعات روز، بهترین استفاده را کنید 

 از سایبان برقی در کجاها می توان استفاده کرد؟ 

و حیاط خانه ها نیست. بهترین گزینه برای استراحت شناگران  سایبان برقی فقط مخصوص تراس ها  خرید  
. خرید  در استخرهای روبازی که در مجموعه های ورزشی و خانگی هستند، استفاده از سایبان برقی است 

سایبان برقی در پارکینگ های روباز، جهت جلوگیری از تابش نور خورشید به صورت مستقیم و از بین  
به مرور زمان، مورد استفاده قرار می گیرد. در این صورت دیگر خبری    سایبان برقیرفتن رنگ ماشین،  

 .از گرمای شدید در داخل ماشین نخواهد بود 

مغازه دارانی که در روز، زمان زیادی آفتاب به ویترینشان می تابد، عالوه بر ورود گرما به داخل، جلب  
ه اجناس پشت ویترین ندارد به همین  توجه مشتری را نیز از دست می دهند. مشتری دید مناسبی نسبت ب

سایبان برقی به مغازه  با خرید دلیل ممکن است خیلی ساده از کنار اجناس شیک و با ارزش شما رد شود. 
 .داران این امکان را می دهد که اجناس پشت ویترین خود را به بهترین شکل، مورد دید مشتری قرار دهند 

 قیمت سایبان برقی 

سایبان های تولید شده به دو دسته کلی ثابت و برقی تقسیم می شوند.قیمت سایبان  د می دانیهمان طور که 
ثابت در مقایسه با سایبان برقی به دلیل عدم نصب موتور الکتریکی ، جا به جایی آسان و باز وبسته کردن  

 سایبان با دست قیمت پایین تری دارد.

نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان این امکان را به افراد می دهد که در زمان تغییر زاویه تابش  
خورشید یا بارش های ناگهانی باران و برف در فصل های مختلف سال بتوانیم شیب و موقعیت سایبان را  

انواع سایبان   تغییر دهیم .مجموعه ایران سایه با کادر متخصص و حرفه ای در زمینه طراحی و ساخت 
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ثابت و سایبان اتوماتیک می تواند شما را راهنمایی کند.برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه قیمت و  
 خرید سایبان برقی می توانید با کارشناسان و مشاورین بخش فروش مجموعه در تماس باشید. 

با دقت و حساسیت باال مشتریان را در زمان انتخاب و خرید سایبان   ایران سایههمکاران ما در مجموعه 
برقی و سایبان ثابت راهنمایی می کنند و با بیان موارد مختلف آن ها را در زمان خرید انواع سایبان کمک  

 خواهند کرد. 

بر قیمت سایبان برقی و سایبان ثابت شامل متلایر مورد استفاده    این نکته نیز قابل ذکر است که عوامل موثر
در طراحی و ساخت سایبان، جنس پارچه به کار رفته در پوشش سایبان، نصب موتور و تجهیزات مختلف  
بر روی سایبان ، ابعاد و اندازه سایبان ، برند و شرکت سازنده همه از موارد مهم در تعیین قیمت سایبان  

 می باشند.  برقی و ثابت 

، سایبان   سایبان برقی دوطرفهبرای کسب اطالعات بیشتر و دقیق تر در زمینه طراحی و ساخت انواع 
  برقی بازویی، سایبان برقی مغازه یا فروشگاهی، سایبان برقی تبلیغاتی و غیره می توانید با مراجعه به 

 وبسایت ایران سایه با مشاورین ما در این زمینه مشورت داشته باشید.  

 اجرا و نصب سایبان برقی 

اجرا و نصب سایبان برقی و سایر سایبان های تولید شده در مجموعه ایران سایه توسط افراد متخصص و  
را دارید بهتر  مجرب با رعایت اصول ایمنی و امنیتی انجام می شود.چنان چه قصد خرید سایبان برقی 

است ابتدا با کارشناسان مجموعه در تماس باشید و با مشورت با آن ها بهترین و با کیفیت ترین محصول  
 را از مجموعه ایران سایه خریداری کنید. 

پس از ثبت سفارش و آماده شدن سایبان طراحی شده مشتریان افراد متخصص و کاربلد از طریق شرکت  
ظر اعزام می شوند تا مراحل مختلف نصب و راه اندازی سایبان را در محل و  ایران سایه به محل مورد ن 

 در حضور مشتریان با استفاده از تجهیزات و ابزار آالت مناسب انجام دهند. 

مجموعه ایران سایه می    هزینه های جانبی   اطالع از   برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه نصب و اجرا و 
یران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در این بخش صحبت داشته  توانید با مراجعه به وبسایت ا

باشید.همکاران ما با صبر و حوصله فراوان تمام سواالت مشتریان را پاسخ می دهند و راهنمایی های الزم  
 را در مورد انتخاب و خرید سایبان برقی به آن ها می دهند. 

 نمایندگی فروش سایبان برقی 

از بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و تولید کننده انواع سایبان برقی و  مجموعه ایران سایه یکی 
سایبان ثابت در ایران است که با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی روز دنیا می تواند محصوالت  

صب  با کیفیتی را تولید و در اختیار مشتریان خود قرار دهد.هم چنین این مجموعه عالوه بر تولید و ن
محصوالت در محل سایر خدمات مربوط به انواع سایبان از جمله تعمیر و سرویس انواع سایبان، تعویض  

 قطعات را انجام می دهد. 
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این مجموعه به منظور گسترش فعالیت های خود در زمینه فروش سایبان برقی و ارائه خدمات به مشتریان  
کرده است که مشتریان با خیال راحت بتوانند  محترم شعب رسمی خود را در سراسر نقاط ایران ایجاد 

محصوالت ایران سایه و خدمات برتر و با کیفیت این مجموعه را استفاده کنند.برای دریافت اطالعات  
 تکمیلی با مشاورین ما در تماس باشید. 

   

 

 


