
 

 

  سایبان متحرک 

  ) Removable canopies(  شاید برای شما نیز این سوال نیز پیش آمده کھ چرا از سایبان متحرک
امروزه بیشتر صحبت می شود و در بازار فروش طرفداران خاص خود را دارد.پاسخ این سوال این است  
کھ سایبان متحرک درعین سادگی کاربردھای گوناگونی دارد .ما در این مقالھ قصد داریم بھ بررسی کاربرد  

  ھمراه باشید.   بپردازیم با مشاورین و کارشناسان مجموعھ ما  سایبان متحرکو ویژگی ھای متنوع 

  سایبان متحرک پارکینگ 

اکثر افراد تمایل دارند کھ با خرید و پرداخت ھزینھ ای بیشتر سود خوبی را از خرید خود داشتھ باشند و  
محصول خریداری شده آن ھا بیشترین کارایی را داشتھ باشد .بھ طور کلی خرید یک کاال با کاربرد  

  . گوناگون می تواند خرید موفق آمیزی باشد 

استخر ، سایبان  سایبان پارکینگ ،  سایبان متحرک با توجھ بھ نوع کاربرد آن ھا بھ انواع  سایبان متحرک
برای خودرو تقسیم می شوند کھ ھر یک کارایی خاص    سایبان برقیمغازه و    سایبان متحرکبرقی حیاط ،  

  خود را دارند.  

با داشتن ویژگی و کاربردھای متنوع می تواند برای شما خرید   پارکینگ سایبان متحرکدر این میان 
موفقیت آمیزی باشد .مشاورین و کارشناسان ما قصد دارند در ادامھ بھ بررسی ویژگی و کاربردھای انواع  

  ھستند بپردازند. کھ دارای کاربردھای گوناگونی  سایبان متحرک 

از یک   مراحل تولید سایبان برقیقسیم می شوند.در سایبان ھا بھ دو گروه سایبان ثابت و سایبان برقی ت 
شود کھ عالوه بر زیبایی،راحتی و آسایش را برای    موتور برای باز و بستھ شدن پوشش سایبان استفاده می 

  کاربران بھ ارمغان می آورد.سایبان ھا انواع مختلفی دارند و ھر یک برای موارد خاص کاربرد دارند. 

درجھ   180چتری ، سایبان تبلیغاتی ، سایبان برخی از آن ھا را بھ دلیل طراحی سازه با نام ھای سایبان 
ه می شوند.ھریک از سایبان ھا با توجھ بھ نوع کاربری خود طرفداران خاص  و سایبان بازویی مام برد 

  خود را دارد.   

مجموعھ ایران    وبسایت برای سفارش و خرید انواع سایبان برقی و سایبان ثابت می توانید با مراجعھ بھ  
سایھ با کارشناسان و مشاورین ما مشورت داشتھ باشید،آن ھا بھترین و با کیفیت ترین انواع سایبان  

  متحرک و سایبان ثابت را بھ شما معرفی خواھند کرد. 

  مزایای سایبان متحرک استخر

شرایط آب و ھوایی    استخر می توانید از فضای بیرون بالکن و استخر ویال در تمام  سایبان متحرکبا خرید  
لذت ببرید. این نوع سایبان با توجھ بھ پوشش پارچھ ای خود بھ راحتی نصب و اجرا می شوند و طول  

  عمر باالیی دارد . 

بھ دلیل سبک بودن سازه و متحرک بودن آن انتخاب مناسبی برای پوشش پاسیو یا حیاط   سایبان متحرک 
سایبان برقی   حیاط یاسایبان متحرک بت سفارش و خرید خلوت خانھ شما می باشد.شما می توانید برای ث

  برای خودرو با کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید . 



 

 

می توانیم    سایبان متحرک در ادامھ با مزایای سایبان ھای متحرک آشنا خواھیم شد. از مھم ترین مزیت ھای  
ی مختلف اشاره کنیم.این نوع از سایبان  بھ مقاومت باال و استحکام و پایداری آن ھا در برابر شرایط جو

  ھای برقی در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت باالیی دارند . 

مغازه با ایجاد فضای خنک در محیط از فساد مواد غذایی و پوسیدگی ان ھا جلوگیری می   سایبان متحرک 
ان ھای برقی باشد کھ عالوه  کنند.تنوع در طرح و رنگ می تواند یکی از مھم ترین مزایای استفاده از سایب

  بر زیبایی ،تاثیر بسیاری زیبا و شیک بودن دکوراسیون بیرونی مغازه یا ساختمان می شوند. 

  سایبان متحرک  کاربرد 

در فصل بھار و تابستان با گرم شدن ھوا استخرھای روباز با استقبال بسیاری از افراد رو بھ رو ھستند.با  
برای این فضا عالوه بر زیبایی ، فضای شاد و لذت بخشی را ایجاد خواھید کرد   سایبان متحرک نصب 

تابش مستقیم خورشید    .سایبان متحرک استخر گزینھ مناسبی برای استخرھای روباز محسوب می شود تا از
  جلوگیری کند و با طرح و رنگ متنوع شادابی و نشاط را در محیط ایجاد کنند. 

متحرک    سایبان تبلیغاتی مربوط بھ تبلیغات است.از    سایبان متحرکیکی دیگر از کاربردھای مھم استفاده از  
  برای مغازه و سایر کسب و کارھا استفاده می شود .با انتخاب سایبان ھای تبلیغاتی برقی عالوه بر تبلیغات 

  کسب و کار خود می توانید بدون مشکل ھر زمان بھ راحتی سایبان را باز و بستھ کنید. 

یغاتی می توانید طرح یا لوگوی مورد نظر خود را با چاپ بر روی سایبان برقی خود  در سایبان ھای تبل
داشتھ باشید کھ عالوه بر زیبایی و شیک بودن بھ مغازه و فروشگاه موجب تبلیغات شما می شود.برای  

  اطالع از قیمت انواع سایبان ھای ثابت و سایبان ھای برقی می توانید با مشاورین در ارتباط باشید. 

ھمکاران ما آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت شما مشتریان ھستند ،با مراجعھ بھ وبسایت ما می توانید عالوه  
بر مشاھده انواع سایبان ھای ثابت و برقی با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید.ھدف اصلی  

  شد. مجموعھ ما رضایت مشتریان با طراحی و تولید سایبان ھای با کیفیت می با

تنھا برای فصل گرم سال کھ ھوای بھ شدت گرم و آفتابی است بلکھ فصل ھای سرد    سایبان متحرک نصب  
سال نیز می توان با استفاده از سایبان ھای برقی برای نشستن و وقت گذراندن در بالکن و از فضای بیرونی  

  ساختمان نھایت استفاده را داشتھ باشیم. 

 خودرو  متحرک قیمت سایبان 

مغازه یا ساختمان مسکونی،اداری و تجاری ،  برای  اتوماتیک  سایباناز مھم ترین معیارھای خرید انواع 
خودرو یا استخر و حیاط و .. با توجھ بھ اجزای گوناگون    یبان متحرکسااست .قیمت    سایبان متحرکقیمت  

  و ویژگی ھای مختلف سایبان می باشد. 

ابعاد و سایز سایبان،نوع پارچھ و جنس یراق آالت و حتی نوع طرح یا چاپ تبلیغات بر روی سایبان از  
اطالع از قیمت سایبان   .برایخودرو محسوب می شوند  سایبان متحرکعوامل موثر و تعیین کننده قیمت 

  ھای ثابت و متحرک می توانید با کارشناسان متخصص ما در تماس باشید. 

انتخاب و خرید انواع سایبان ثابت و برقی برای آن دستھ از افرادی کھ تخصص در زمینھ طراحی و ساخت  
سایبان ھای برقی و ثابت ندارند،کار پیچیده و سختی بھ نظر می رسد زیرا سایبان ھا بھ دلیل طرح و جنس  



 

 

می کنند.کارشناسان مجموعھ    و اندازه گوناگون آن ھا و کاربری متفاوت آن ھا انتخاب را برای افراد سخت 
ایران سایھ با دانش و تجربھ کافی کھ در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان دارند می توانند شما را در  

 این زمینھ راھنمایی کنند. 

  

  

  

 


