
 

 

 سایبان برقی دوطرفه  

یکی از با کیفیت ترین سایبان های برقی که   ( Two way electric canopyسایبان برقی دوطرفه ) 

سیسیتم سایبان برقی دو طرفه یا سایبان  به بازار ایران و کشور های همسایه عرضه می گردد میتوان به 

دارای سازه پوششی بسیار شیک و حرفه ای می   سایبان برقی دو طرفه.برقی دو طرفه قرینه اشاره نمود 

باشد این نوع سایبان به دلیل استفاده کاربردی از سیستم قرینه و دو طرفه باالترین میزان بازشو به طرفین  

 را دارا می باشد. 

الزم به ذکر است که سایبان  .ل زیبایی دو چندان و خاصی به سایبان برقی دو طرفه می دهد که در عین حا 

برقی دو طرفه دارای سازه آلومینیومی بسیار سبکی است که طول عمر بسیار باالیی را در پیش رو خواهد  

زشو را دارا  سایبان برقی دو طرفه به جهت دارا بودن سازه بسیار محکم و ایمن باالترین میزان با.داشت 

 .می باشد که این نوع محصول را بسیار با کیفیت و مطلوب به بازار ایران ارائه نموده است 

سایبان برقی دو طرفه به جهت کیفت و زیبایی بسیار باالیی که دارد باالترین میزان صادرات به کشور  
دو طرفه دارای طرفدارن و   سایبان برقی.های همسایه و خاورمیانه و نیز بازار داخلی را دارا میباشد 

و خودکفایی سایبان برقی دو طرفه در ایران گشته   مشتریان بسیار باالیی می باشد که این امر باعث رشد 
مجموعه ایران سایه از شرکت های متخصص در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان  .است 

 ثابت در ایران است . 

 مشخصات سایبان برقی دوطرفه 

بیرون ساختمان  سایبان برقی دوطرفه یکی از سازه های متحرک می باشد که به منظور پوشش فضای باز  

سایبان برقی بازویی متصل   2های اداری، تجاری، مسکونی و گردشگری استفاده می شود.این سازه از 

به یکدیگر ساخته شده است که می توان از هر یک از آن ها به صورت جداگانه استفاده کرد . سایبان  

و سایبان ثابت محبوبیت بیشتری  دوطرفه برقی به دلیل میزان بازشوی باال در میان انواع سایبان برقی 

 دارد.

، سایبان برقی کالسیک  سایبان تمام اتوماتیک سامفیافرادی که قصد خرید انواع سایبان برقی بازویی ، 

فنری و غیره را دارند می توانند    ، سایبان برقی پارکینگی ، سایبان برقی چتری، سایبان برقی کالسکه ای و 

با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان بخش فروش ما در تماس باشند و از راهنمایی  

 این عزیزان بهره مند شوند. 

برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی و برخورداری  

میر و سرویس سایبان توسط این مجموعه می توانید با همکاران ما در تماس باشید.مشاورین  از خدمات تع

 با بررسی های الزم شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.  

 مزایای سایبان برقی دوطرفه 

 سازه ای مستحکم و مقاوم در برابر شرایط جوی ناپایدار •

 زاویه تابش خورشید قابلیت تنظیم شدن در صورت تغییر  •

 نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی بر روی سایبان برقی  •
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 کنترل از راه دور سایبان بدون دخالت نیروی دست  •

 میزان بازشوی باال سایبان در مقایسه با سایبان های دیگر •

 مقاومت و استقامت باالی سازه در برابر وزش باد و باران و برف  •

 مناسب و مقاوم در برابر نور خورشید و ضد آب است جنس پارچه و پوشش سایبان  •

به دلیل قیمت مناسب و مقرون به صرفه سایبان دوطرفه یکی از پرطرفدارترین محصوالت در   •

 ایران و سایر کشورهای خاورمیانه می باشد. 

 خرید سایبان برقی دوطرفه 

در این زمینه باال ببرید و پس از  برای خرید سایبان برقی و سایبان ثابت بهتر است ابتدا اطالعات خود را 

آن بهترین انتخاب و خرید را داشته باشید.مجموعه ایران سایه با برخورداری از کادر حرفه ای و متخصص  

 در این زمینه می تواند شما را راهنمایی کند. 

با مشاورین   ایران سایه برای انتخاب و خرید هر سایبان می توانید با مراجعه به آدرس وبسایت مجموعه 

و کارشناسان ما در بخش فروش مجموعه در تماس باشید آن ها با معرفی محصوالت تولید ایران سایه و  

 بررسی شرایط و سالیق و خواسته مشتریان بهترین محصوالت خود را به آن ها معرفی خواهند کرد. 

 بهترین سایبان برقی دوطرفه 

آب و هوایی  بان دوطرفه برقی از سازه و پوشش مقاوم مستحکمی در برابر تغییرات جوی و بهترین سای 

ساخته شده است .شرکت های معتبر در طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک دوطرفه و سایبان های  

اهند  برقی مختلف با استفاده از متلایر با کیفیت و مرغوب بهترین محصوالت را تولید و روانه بازار خو

 کرد.

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه  

در تماس باشید و از راهنمایی آن ها در خصوص انتخاب و خرید مناسب ترین سایبان بهره مند  

 باشند. شوید.همکاران ما در ایران سایه آماده پاسخگویی به سواالت شما می  

 قیمت سایبان برقی دوطرفه 

قیمت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت با توجه به عوامل موثر بر قیمت سایبان که شامل مواد اولیه به  

کار رفته در تولید سایبان، جنس پوشش سایبان، ابعاد و اندازه سایبان، نصب موتور الکتریکی و سایر  

و سیستم های صوتی و تصویری ، برند و شرکت تولید کننده  تجهیزات سرمایشی ، گرمایشی، نورپردازی  

 آن مشخص می شود. 

برای اطالع از لیست قیمت محصوالت مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به بخش فروش محصوالت  

این مجموعه با کارشناسان و مشاورین متخصص ایران سایه در ارتباط باشید.همکاران ما در این مجموعه  

 راهنمایی خواهند کرد که بهترین انتخاب و خرید را داشته باشید.  شما را

 فروش سایبان دوطرفه ارزان

مجموعه ایران سایه یکی از معتبرترین شرکت های طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی  

مواد اولیه    ارزان در ایران است .این مجموعه با برخورداری از افراد متخصص و مجرب و با استفاده از
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با کیفیت بهترین محصوالت را طراحی و روانه بازار می کند.برای خرید محصوالت با کیفیت مجموعه  

ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین ما در تماس باشید و از راهنمایی این  

 عزیزان بهره مند شوید. 

 نمایندگی سایبان برقی دوطرفه 

یه به منظور دسترسی راحت مشتریان خود به محصوالت و خدمات تعمیر و سرویس سایبان و  ایران سا

تعویض قطعات سایبان نمایندگی های رسمی خود را در شهرهای بزرگ در سراسر نقاط ایران ایجاد کرده  

 است.این نمایندگی های تمام محصوالت و خدمات مجموعه را بدون کوچکترین خطا انجام می دهد. 

می توانید با مراجعه به وبسایت ایران   سایبان اتوماتیک خرید  زمینه دریافت اطالعات تکمیلی در  برای

تماس باشید.همکاران ما با صبوری و دقت فراوان تمام سواالت شما  سایه با مشاورین و کارشناسان ما در 

 عزیزان را پاسخ می دهند. 
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