
 

 

 بدون باکس  برقی  سایبان

هایی   سایبان همان در واقع (Electric Canopies Without Boxesبدون باکس )  برقی  سایبان

شود.همان طور که می دانید از سایبان برقی  که بر سر مغازه و فروشگاه های مختلف مشاهده می  است 

بدون باکس جهت ایجاد سایه و خنک شدن فضای داخل مغازه و ساختمان ، جلوگیری از ورود نور خورشید  

 و نفوذ آب باران و برف به داخل استفاده می شود. 

قی و سایبان  مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان بر

درجه و سایبان برقی پارکینگ خودرو   180، سایبان دوطرفه، سایبان سایبان برقی بازوییثابت چتری، 

یشتر در این زمینه می توانید با ما همراه باشید تا  می تواند شما را راهنمایی کند.جهت دریافت اطالعات ب 

 به بررسی مراحل تولید و عوامل موثر بر قیمت سایبان برقی دون باکس بپردازیم.  

 بدون باکس  برقی   مراحل تولید سایبان

مجموعه ایران سایه مراحل تولید سایبان برقی را توسط افراد متخصص و مجرب و با استفاده از متلایر با  

ت و مرغوب زیر نظر کارشناسان کنترل کیفیت مجموعه انجام می دهد.این مجموعه با بررسی های  کیفی

الزم محیطی و آب و هوایی منطقه ای که قرار است سایبان برقی یا سایبان ثابت در آن جا نصب و راه  

 اندازی شود، بهترین سایبان را طراحی و تولید می نماید.

احل تولید سایبان برقی بدون باکس و سایر محصوالت طراحی شده توسط  شما می توانید برای مشاهده مر

مجموعه ایران سایه با مراجعه به وبسایت ایران سایه تمام مراحل را با دقت مشاهده و در صورت ایجاد  

 هر گونه سوال در ذهن با همکاران ما در ایران سایه در تماس باشید. 

عه ایران سایه با صبوری و دقت به تمام سواالت شما  مشاورین و کارشناسان بخش مشاوره ای مجمو

مشتریان محترم پاسخ خواهند داد.هدف از ایجاد این مجموعه ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات برتر با  

 قیمت مناسب در کمترین زمان ممکن می باشد. 

 بدون باکس  برقی  عوامل موثر بر قیمت سایبان

اکس در مقایسه با سایبان ثابت به دلیل نصب موتور الکتریکی بر  به طور کلی قیمت سایبان برقی بدون ب

روی آن باالتر می باشد.عوامل مختلفی بر روی قیمت سایبان تاثیرگزار هستند که در ادامه به بررسی هر  

سازه سایبان، پارچه پوشش  یک از آن ها می پردازیم.جنس و نوع متلایر به کار رفته در طراحی و تولید 

ان، نصب موتور و تجهیزات مختلف بر روی سایبان ، برند و شرکت سازنده و نوع سایبان همه  دهنده سایب

 از موارد مهم در تعیین قیمت سایبان ها محسوب می شود. 

با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و افراد آموزش دیده و با تجربه در زمینه   ایران سایهمجموعه 

،سایبان برقی  سایبان برقی فول باکسطراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی بدون باکس ، 

یبان پارکینگی، سایبان پنجره ای و .. توانسته است بهترین و مستحکم  بازویی،سایبان برقی دوطرفه، سا

 ترین انواع سایبان را تولید و به بازار فروش عرضه کند. 

 بدون باکس  برقی  انتخاب و خرید سایبان

https://www.amazon.com/slp/electric-awning/8s9npjj4pe85qu6
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c/ba-motor/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c/ba-motor/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c/ba-motor/
https://iransaye.com/
https://iransaye.com/fullbox-electric-canopy/


 

 

انتخاب و سفارش سایبان برقی بدون باکس و سایر محصوالت نیاز به آگاهی و شناخت کافی از محصوالت  

با مشاوره با کارشناسان متخصص در این زمینه محقق می شود.برای انتخاب بهترین سایبان  دارد که تنها 

برقی بدون باکس از مجموعه ایران سایه بهتر است ابتدا با مشاورین بخش فنی در ارتباط باشید تا آن ها  

 شما را راهنمایی کنند. 

بهترین محصوالت را به مشتریان   مشاورین مجموعه ایران سایه با بررسی شرایط محیطی و آب و هوایی 

با در نظر گرفتن سلیقه شخصی و میزان بودجه مورد نظر به آن ها معرفی خواهند کرد.با دریافت اطالعات  

 کامل در این زمینه می توانید بهترین محصول را از مجموعه ایران سایه خریداری نمایید. 

خرید محصوالت ایران سایه کافی است به وبسایت این  جهت دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه انتخاب و  

مجموعه مراجعه فرمایید وبا مشاورین و کارشناسان متخصص فنی و فروش ایران سایه در ارتباط  

باشید.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سوال های مشتریان در خصوص چگونگی نحوه سفارش و  

 خرید محصوالت می باشند. 

 بدون باکسفروش سایبان برقی 

سایبان  مجموعه ایران سایه به منظور راحتی و دسترسی راحت مشتریان به سایبان برقی بدون باکس یا 

دار اقدام به تهیه و تولید این محصوالت با متلایر با کیفیت زیر نظر افراد و کارشناسان   برقی باکس

تخصص کرده است و در بازار به فروش میرساند.فروش سایبان برقی باکس دار یا سایبان برقی بدون  م

 باکس در مجموعه ایران سایه با بهترین قیمت انجام می شود. 

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میتوانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه بهترین و با کیفیت  

شاهده و در صورت انتخاب آن را ثبت سفارش و خریداری فرمایید.مشاورین  ترین محصوالت ما را م

 بخش فروش مجموعه ایران سایه با صبوری و دقت فراوان شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد. 

 قیمت سایبان برقی بدون باکس

ت سایبان های طراحی  سایبان برقی و سایبان ثابت باکس دار یا بدون باکس قیمت های متفاوتی دارند.قیم

شده را با توجه به نوع و کاربرد هر یک از آن ها، متلایر به کار رفته در ساخت سازه و نوع پارچه یا  

پوشش به کار رفته در سایبان، نصب تجهیزات و سنسورهای هوشمند جهت باز و بسته کردن سایبان و  

 تغییر زاویه سایبان و .. تعیین می شود. 

لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه با مشاورین  برای دریافت  

و کارشناسان ما در بخش فروش در تماس باشید.همکاران ما با بررسی شرایط و میزان بودجه افراد بهترین  

 محصوالت را با کیفیت و قابلیت های خاص به مشتریان معرفی خواهند کرد. 

خش فروش محصوالت با کیفیت و متنوعی را که هماهنگ با دکوراسیون داخلی و خارجی  ایران سایه در ب

ساختمان است برای مشتریان خود دارد.شما می توانید هر نوع سایبانی را با طرح و مدل دلخواه انتخاب  

 و سفارش دهید.جهت دریافت اطالعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.  

 بدون باکس ی برق نمایندگی سایبان 

https://iransaye.com/electric-awning-covered/
https://iransaye.com/electric-awning-covered/
https://iransaye.com/electric-awning-covered/
https://iransaye.com/electric-awning-covered/


 

 

و سایبان   سایبان برقی و سابقه درخشان در زمینه طراحی و ساخت انواع مجموعه ایران سایه با فعالیت 

ثابت ، نصب و راه اندازی در محل ، تعمیر و نگهداری و سرویس انواع سایبان ثابت و برقی ، تعمیر و  

ویض قطعات اورجینال سایبان برای دسترسی و راحتی مشتریان خود در سراسر نقاط ایران نمایندگی  تع

 های رسمی و مجاز خود را ایجاد کرده است. 

شما می توانید برای خرید و دریافت خدمات با کیفیت مجموعه ایران سایه با مراجعه به نمایندگی رسمی  

سایه بهره مند شوید.هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه  این مجموعه در شهر خود از خدمات ایران 

 خدمات و محصوالت با کیفیت به شما می باشد. 

   

https://iransaye.com/tsp-electric-canopy/

