
 

 

 خرید سایبان چتری

نیاز به اطالعات کامل و جامع دارد که باید قبل   (Buy umbrella canopiesخرید سایبان چتری )

از انتخاب و خرید سایبان چتری داشته باشیم.مجموعه ایران سایه با کادری از افراد متخصص و مشاورین  

 مجرب می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند.برای دریافت اطالعات الزم با ما همراه باشید.  

تشکل از سازه های متفاوت سبک و سنگین که به نوع آلیاژی چتر ها بستگی  ساختار سایبان چتری اصوال م 
سازه ای ثابت    سایبان چتری.دارد و از چندین مدل مختلف می باشد که کاربرد و نصب آن ها متفاوت است 

 و متحرک است که به راحتی قابل جابجایی و تغییر زاویه می باشد. 

زمانی که قصد دارید پوشش مناسبی برای فاضی باز بیرون ساختمان انتخاب و خریداری کنید باید تمام  
سایه    نکات الزم را در این زمینه بررسی کنید تا بهترین خرید سایبان چتری را داشته باشید.مجموعه ایران

با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت شما را راهنمایی  
   خواهد کرد.

 نکات مهم در خرید سایبان چتری 

سایبان چتری پوششی که به منظور جلوگیری از تابش نور خورشید و نفوذ آب و رطوبت در فضای باز  
.در زمان انتخاب و خرید  ورهمی و مهمانی های دوستانه استفاده می شود بیرون ساختمان جهت برگزاری د 

سایبان چتری باید نکاتی را در نظر داشته باشیم که در ادامه به بررسی هر یک از موارد مهم انتخاب و  
 خرید سایبان می پردازیم. 

نوع کاربری به    به طور کلی سایبان های موجود در بازار فروش با در نظر گرفتن جنش روکش، سازه و
تقسیم می شوند.برای انتخاب و خرید انواع سایبان باید به نکاتی از    سایبان متحرک دو دسته سایبان ثابت و  

و اندازه سایبان، کیفیت سازه در برابر شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی منطقه ، ویژگی   جمله ابعاد 
 های ظاهری سایبان،قیمت محصول توجه داشته باشیم. 

همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که سایبان هایی را انتخاب کنید که نسبت به پولی که پرداخت می  
.متلایر به کار رفته در سایبان کیفیت و مقاومت باالیی داشته باشد تا مجبور    کنید ، کیفیت باالیی داشته باشند 

نشوید هر بار برای تعمیر و سرویس سایبان یا خرید دوباره این محصول پول فراوانی پرداخت کنید.برای  
 خرید سایبان چتری از مشاور یا کارشناس متخصص کمک بگیرید. 

در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان چتری، سایبان بازویی با  مجموعه ایران سایه با سال ها فعالیت 
درجه، سایبان کالسیک و غیره می تواند   180موتور و بدون موتور، سایبان پارکینگ خودرو، سایبان 

شما را در زمینه انتخاب و خرید راهنمایی کند.برای دریافت اطالعات تکمیلی با مشاورین و کارشناسان  
 ر ارتباط باشید. ما در بخش فروش د 

 خرید پارچه سایبان چتری 

 :  سایبان های چتری از چندین نوع پارچه تشکیل شده اند که عبارتند از انواع 

https://www.amazon.com/Outdoor-Umbrella-Replacement-Canopy-Sunbrella/dp/B07R1T9JZQ
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/


 

 

 پارچه های برزنتی الیافی و نخی سایبان چتری  •

 سایبان چتری   PVCپارچه های برزنتی  •

 پارچه های خلبانی و نانو سایبان چتری  •

متفاوتی تولید می شود که اصوال کاربرد متفاوتی دارند. سایبان چتری  سایبان چتری در ابعاد و سایز های 
دارای ساختار متفاوتی از جمله پایه وسط و پایه کنار می باشد که آلیاژ سازه چتر ها از فوالد و آلومینیوم  

 .رنگ آمیزی شده با رنگ کوره ای الکترو استاتیک می باشد 

 انواع سایبان چتری و کاربردهای آن 

چتری نوعی سایبان مهم و کارآمد است که در ابعاد و اندازه های مختلف با طرح و مدل متفاوت   سایبان 
، مسکونی ، تفریحی و گردشگری استفاده   برای پوشش فضای باز بیرون ساختمان های اداری و تجاری

می شود.این سازه در دو نوع سایبان چتری پایه وسط و سایبان چتری پایه کنار در بازار فروش عرضه  
 می شود که با توجه میزان فضای در اختیار هر یک از آن ها انتخاب می شود. 

ثابت خریداری کرد.نمونه سایبان تمام  این نوع سایبان را می توان به صورت سایبان اتوماتیک یا سایبان 
اتوماتیک چتری محبوبیت بیشتری دارد زیرا با فشردن یک دکمه سایبان به طور کامل باز و بسته می شود  
و نیازی به دخالت نیروی انسانی در زمان باز و جمع شدن پوشش سایبان نیست.سایبان چتری را می توان  

 نیز استفاده کرد.   سایبان تبلیغاتی به عنوان 

با چاپ طرح یا لوگوی مورد نظر بر روی پوشش سایبان می توان تبلیغات برند کسب و کار خود را با  
یر تبلیغات موجود انجام دهیم.سایبان های تبلیغاتی در مقایسه با تبلیغات  پرداخت هزینه کمتر نسبت به سا 

سطح شهر قیمت پایین تری دارند و مدت زمان تبلیغات کسب و کار نیز بیشتر است.برای دریافت هزینه  
 تبلیغات بر روی انواع سایبان تولید شده توسط مجموعه ایران سایه با همکاران ما در تماس باشید. 

ایران سایه با کادر حرفه ای و مجرب در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان  مجموعه 
ثابت چتری، بازویی، دوطرفه، پارکینگ خودرو و .. عالوه بر تولید محصوالت با کیفیت خدمات برتر و  

ص در کوتاه  با کیفیتی از جمله تعمیر و نگهداری سایبان های برقی و ثابت را زیر نظر کارشناسان متخص
 ترین زمان و با قیمت مناسب انجام می دهد. 

، خدمات    برقی   سایبانبرای دریافت اطالعات الزم در زمینه هزینه های خدمات نصب و راه اندازی انواع  
تعمیر و تعویض قطعات سایبان برقی و سایبان ثابت در محل می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه  
با مشاورین و کارشناسان ما در بخش فنی و مشاوره ای در ارتباط باشید.همکاران ما در این مجموعه آماده  

 گویی به تمام سواالت شما عزیزان می باشند. پاسخ

 اجرا و نصب سایبان چتری 

طراحی و تولید انواع سایبان چتری نیاز به تخصص و دانش فنی دارد که در مجموعه ایران سایه افراد با  
آموزش های مختلف و کار کردن زیر نظر کارشناسان متخصص انواع سایبان چتری را بدون نقص و  

ته شدن سایبان تولید می کنند.در این میان نصب و اجرا انواع سایبان برقی و سایبان ثابت  خطا در باز و بس 
 باید زیر نظر افراد مجرب انجام گیرد . 

https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-180%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87/


 

 

توسط افراد آموزش دیده در کوتاه ترین زمان   ایران سایهاجرا و راه اندازی انواع سایبان در مجموعه 
ممکن و با قیمت مناسب انجام می شود.شما می توانید برای دریافت اطالعات الزم در این زمینه با مراجعه  
به آدرس وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در بخش فنی در تماس باشید و از راهنمایی آن  

وعه ایران سایه جلب رضایت مشتریان محترم می باشد که با ارائه محصوالت  ها بهره مند شوید.هدف مجم
 و خدمات برتر به مشتریان انجام می شود.     
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