
 

 

  چھ تفاوتی میان سایبان بازویی و سایر سایبان ھا وجود دارد؟ 

طور کھ از نامش پیداست دارای بازوھایی برای باز و بستھ شدن    ھمان)  Arm canopy(  سایبان بازویی 
دارای فنرھایی می باشد کھ افراد بھ دلیل وجود این فنرھا   سایبان بازوییبھ طور کلی  سایبان می باشد .

و کاربرد    سایبان بازویی در این مقالھ قصد داریم با تفاوت ھای  از آن ھا بھ عنوان سایبان فنری یاد می کنند.
  ن بیشتر آشنا شویم. آو مزایای 

  آشنایی با قابلیت ھای سایبان بازویی   

این موضوع باعث شده    . کیفیت تھیھ و تولید می کند    را شرکت ھای سازنده با مواد اولیھ با  سایبان بازویی
است کھ میزان دوام و کیفیت و کارایی این نوع از سایبان ھای تولید شده در مقایسھ با سایر سایبان ثابت و  

  متحرک بیشتر باشد.  

جھت باز و بستھ کردن سایبان باعث شده است کھ این نوع سایبان را با نام ھای    الکتریکی  صب موتور با ن
اسیم.ھیچ محدودیت خاصی برای استفاده از سایبان ھای بازویی وجود  و سایبان برقی بشن  سایبان اتوماتیک 

ندارد زیرا این نوع سایبان ھا با توجھ بھ نصب موتور جھت حرکت سایبان بھ صورت خودکار انجام می  
در میان مردم محبوبیت فراوانی داشتھ باشد و افراد   سایبان ھای بازویی این ویژگی باعث شده است،  .شود  

  تجاری و اداری ،در ساختمان مسکونی  برقی سایبان بازوییھ بھ درخواست نصب و اجرای زیادی عالق
  خود داشتھ باشند. و مراکز تفریحی 

این است کھ بدون ھیچ گونھ محدودیت خاص در ابعاد و اندازه   سایبان بازویییکی از قابلیت ھای مھم 
ھای مختلف طراحی و تولید می شوند و با این وجود می توان از سایبان ھای بازویی در ھر مکان با ھر  
اندازه و ابعاد تولید و نصب کرد.این ویژگی در سایبان ھای بازویی باعث شده است کھ در سال ھای اخیر  

  رشد چشمگیری داشتھ باشد و در تمام شھرھای کشور از این نوع سایبان استفاده شود. میزان استفاده 

می توان بھ رنگ بندی و ضد آب بودن پوشش ان اشاره کرد.اکثر   سایبان بازوییاز دیگر قابلیت ھای 
کھ    افرادی کھ قصد سفارش سایبان برای محل کسب و کار یا خانھ خود دارند ، در اکثر اوقات تمایل دارند 

دکوراسیون خارجی مغازه و خانھ ھماھنگی الزم را داشتھ باشد .با این وجود بھ دلیل تنوع  رنگ سایبان با  
می توان رنگ و طرح دلخواه را برای سایبان برقی انتخاب کرد و   سایبان بازویی رنگ و نوع پارچھ در 

با شرایط آب و ھوایی متفاوت  با وجود ویژگی ضد آب بودن سایبان می توان از آن در فصل ھای مختلف و  
  از آن بدون کوچکترین آسیب و خرابی استفاده نمود. 

از سایبان ھای بازویی می توان بھ عنوان سایبان تبلیغاتی برای فروشگاه و مغازه استفاده کرد.طرح و  
  لوگوی برند خود را بر روی پوشش سایبان چاپ کرده و از این رو می توان ھمواره تبلیغاتی را برای 

چند منظوره است و می توان از ان ھا بھ عنوان    سایبان بازوییمغازه یا فروشگاه خود داشتھ باشید.کاربرد  
استفاده نمود.دلیل اصلی رشد چشمگیر طراحی  سایبان اتوماتیک    سایبان ثابت و متحرک، سایبان تبلیغاتی و 

  است.  یی سایبان بازوو ساخت سایبان ھای بازویی میزان رضایت باالی افراد از 

  ویژگی ھای منحصر بھ فرد سایبان بازویی 



 

 

از مھم ترین ویژگی ھای سایبان ھای بازویی می توان بھ زیبایی و شیک بودن آن نسبت بھ سایر سایبان  
از جنس آلومینیوم می باشد کھ نیاز بھ رنگ کاری    سایبان بازوییھای موجود در بازار اشاره کرد.قطعات  

  شود.  ندارد و خود دارای ظاھر زیبا و شیک و ایده آل برای مصارف مختلف سایبان می

تولید سایبان  مراحل برای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ انواع سایبان ھای ثابت و متحرک و چگونگی 
ا در ارتباط باشید و  می توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ ایران سایھ با مشاورین و کارشناسان م برقی 

از راھنمایی این عزیزان بھره مند شوید.ھمکاران ما آمادگی خود را جھت پاسخگویی بھ تمام سواالت شما  
می دارند .برای مشاوره در این زمینھ با شماره تلفن ھای موجود در سایت تماس   مشتریان عزیز اعالم 

  حاصل فرمایید. 

  مشخصات فنی سایبان بازویی 

لی سایبان ھای بازویی می توان بھ استفاده از آلومینیوم برای ساخت قطعات بازویی اشاره  از مشخصات اص
کرد زیرا آلومینیوم زیبایی بیشتر در مقابل سایر متلایر مورد استفاده دارد و ھم چنین در برابر زنگ زدگی  

برتری در برابر سایبان   سایبان بازوییو پوسیدگی مقاومت باالیی دارد و ھمین موضوع باعث شده کھ 
  ھای دیگر داشتھ باشد. 

  ان تبلیغاتی سایبمیزان بازشوندگی سایبان یکی از مشخصات مھم و اصلی در اتخاب سایبان ھای چتری و  
و سایبان اتوماتیک است . در سایبان ھای بازویی میزان ایجاد سایھ مناسب است و ھمین مشخصھ باعث  
شده است کھ از این نوع سایبان در فروشگاه و سردرب مغازه ھای مختلف بیشتر استفاده شود.در سایبان  

ان استفاده می شود .نصب موتور  ھای بازویی برقی از یک موتور الکتریکی برای باز و بستھ کردن سایب
بر روی انواع سایبان ھای طراحی شده باعث می شود کھ قیمت آن نسبت بھ سایر سایبان ھای بدون موتور  

  باالتر باشد. 

معموال در سھ نوع روکش پی وی سی و پارچھ ای و روکش فلکسی می باشد.ھر  سایبان بازویی روکش 
ر نور مستقیم خورشید و شرایط جوی مختلف مقاومت و دوام  یک از این نوع روکش ھای سایبان در براب

متفاوتی دارد اما بھ طور کلی برای چاپ طرح یا لوگوی مورد نظر از روکش فلکسی کھ امکان چاپ  
  دیجیتالی بر روی آن وجود دارد، استفاده می شود.طرح 

و دستی با بھترین کیفیت و مقاومت و   سایبان برقیشرکت ھای تولید سایبان با طراحی و ساخت انواع 
دوام باال توانستھ اند رضایت مشتریان خود را در این سال ھا کسب نمایند.مجموعھ ما نیز با برخورداری  

و تولید انواع سایبان اتوماتیک و دستی محصوالت خود را   از افراد مجرب و متخصص در زمینھ ساخت 
در عین زیبایی و شیک بودن با کیفیت و مقاومت باال بھ بازار فروش عرضھ می کند.شما می توانید جھت  
ثبت سفارش سایبان خود با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ با کارشناسان و مشاورین ما در زمینھ طراحی و  

  و اتوماتیک صحبت داشتھ باشید .  ساخت سایبان ھای دستی 

ھمکاران ما آماده پاسخگویی بھ سواالت شما در زمینھ انتخاب بھترین و باکیفیت ترین انواع سایبان  
و برقراری تماس با آن ھا می توانید در کمترین    سایتوببرای ساختمان و مغازه شما ھستند،با مراجعھ بھ  

 زمان و با ھزینھ مناسب بعتری و با کیفیت ترین سایبان را سفارش دھید.  



 

 

  

 


