
 

 

 قیمت سایبان بازویی  

با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف از    (The price of the arm canopyقیمت سایبان بازویی ) 

تولید سایبان بازویی، جنس پوشش سایبان، نوع  جمله ابعاد و اندازه ، متلایر به کار رفته در طراحی و 

سایبان و متراژ فضای باز بیرون ساختمان محاسبه می شود.با توجه به این موارد می توان بهترین و با  

 کیفیت ترین انواع سایبان برقی و ثابت را داشته باشیم. 

سایبان برقی دوطرفه،   مجموعه ایران سایه بهترین شرکت طراحی و تولید انواع سایبان برقی بازویی،

سایبان برقی پارکینگ خودرو، سایبان مغازه یا فروشگاهی در ایران است که با برخورداری از تجهیزات  

مدرن و تکنولوژی روز دنیا توانسته است بهترین محصوالت را تهیه و تولید نماید.برای دریافت اطالعات  

ما همراه باشید تا به بررسی عوامل موثر بر تعیین  تکمیلی در زمینه قیمت سایبان بازویی ایران سایه با 

 قیمت سایبان بازویی و مزایای آن بپردازیم. 

 عوامل موثر بر قیمت سایبان بازویی 

می باشند که   سایبان برقی همان طور که می دانید سایبان های طراحی شده به دو صورت سایبان ثابت و 

ی و امنیت در زمان باز و  نمونه سایبان برقی امروزه بیشتر استفاده می شود.سایبان برقی به دلیل راحت

بسته شدن سایبان بیشتر از سایر محصوالت مورد توجه مشتریان قرار گرفته است.در این میان سایبان  

 نیز طرفداران بسیاری دارد زیرا میزان بازشوی سایبان باالست. بازویی 

اد اولیه به کار رفته در  قیمت سایبان بازویی با توجه به عواملی از جمله ابعاد و اندازه سایبان بازویی، مو 

طراحی و تولید آن، متراژ و مساحت فضای باز مورد نظر، برند و شرکت تولید کننده محصوالت سایبان،  

نوع و کاربرد سایبان، جنس پارچه به کار رفته در تولید سایبان تعیین می شود.شما می توانید با توجه به  

 رین سایبان را خریداری نمایید.این موارد و میزان بودجه و سلیقه شخصی خود بهت

برای اطالع از لیست قیمت سایبان بازویی با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان  

بخش فروش ایران سایه در ارتباط باشید.همکاران ما در این مجموعه شما را راهنمایی خواهند کرد.با دقت 

   را داشته باشید.  سایبان بارویی ید بهترین انتخاب و خرید و کسب اطالعات الزم در این زمینه می توان 

 مزایای سایبان برقی و ثابت بازویی  

 سایر محصوالت باالست میزان بازشوی سایبان در مقایسه با  •

 قابلیت کنترل از راه دور و باز و بسته شدن توسط ریموت کنترل  •

 امکان نصب موتور الکتریکی و سایر تجهیزات بر روی سایبان   •

 کاهش مصرف انرژی و بسیار مقرون به صرفه   •

 قابلیت تنظیم شدن در زمان تغییرات آب و هوایی  •

 آب است پوشش پارچه سایبان مقاوم و مستحکم و ضد  •

 سازه ای مقاوم و محکم در برابر وزش باد و باران و برف    •

 نصب و اجرا سایبان بازویی

https://www.alibaba.com/showroom/folding-arm-awnings-price.html
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/
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/


 

 

نصب و راه اندازی سایبان بازویی در مجموعه ایران سایه توسط افراد آموزش دیده و مجرب انجام می  

سایت ایران سایه  شود.برای اطالع از هزینه نصب و راه اندازی سایبان بازویی می توانید با مراجعه به وب

 با کارشناسان این بخش در تماس باشید. 

هزینه نصب و راه اندازی سایبان بازویی با در نظر گرفتن نوع سازه ، ابعاد و اندازه و مدت زمان و  

مسافت محل مورد نظر محاسبه می شود.مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه  

ی، سایبان برقی دوطرفه، سایبان فروشگاهی و غیره در کمترین زمان و  نصب و اجرا سایبان برقی بازوی

 با هزینه مناسب انجام می گیرد. 

و سایبان ثابت، نصب و راه اندازی    سایبان اتوماتیک مجموعه ایران سایه عالوه بر طراحی و تولید انواع  

آن سایر خدمات مربوط به سایبان را از جمله تعمیر و سرویس سایبان با تعویض و تعمیر قطعات اورجینال  

در محل انجام می دهد.برای دریافت قیمت سایبان بازویی و هزینه خدمات این مجموعه می توانید با  

 مشاورین ما در تماس باشید. 

 فروش سایبان برقی بازویی

ایران سایه یکی از بهترین و پرفروش ترین شرکت های طراحی و تولید سایبان برقی و سایبان ثابت در  

ایران است که با کادر حرفه ای و متخصص خود توانسته است در این سال ها فعالیت مفیدی داشته باشد.این  

متلایر با کیفیت و نیروی متخصص عالوه بر تولید محصوالت با کیفیت ، در زمینه   مجموعه با استفاده از

 نصب و راه اندازی محصوالت خود خدمات برتر و با کیفیتی را به مشتریان ارائه می دهد. 

برای دریافت اطالعات الزم در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و  

ما در بخش فروش سایبان برقی بازویی در تماس باشید .همکاران ما با بررسی شرایط می  کارشناسان 

 توانند بهترین و با کیفیت ترین محصوالت تولیدی خود را به شما معرفی کنند. 

می توانید با خیال  و برخورداری از خدمات پس از فروش محصوالت  ایران سایهبا انتخاب محصوالت 

راحت از سایبان های این مجموعه استفاده کنید.در صورت هر گونه مشکل یا خرابی در محصوالت با  

مراجعه به نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه می توانید از خدمات تعمیر و نگهداری محصوالت  

 استفاده کنید.   

 لیست قیمت سایبان بازویی  

برای دریافت اطالعات  .فقط بصورت نقدی می باشد  در مجموعه ایران سایه سایبان بازوییقیمت فروش 
تکمیلی در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس  

 باشید.همکاران ما در این زمینه شما را راهنمایی خواهند کرد. 

 TSPلیست قیمت سایبان های

 اندازه مدل سایبان ها 
قیمت همکار)تومان(  

 هرمترمربع 
قیمت مصرف کننده)تومان(  

 هرمترمربع 

 210/000 - متر  3بازشو  TSPکالسیک  

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/
https://iransaye.com/


 

 

 230/000 - متر  2/5بازشو 

 260/000 - متر  2بازشو 

 TSPباکس 

 260/000 - متر 3بازشو 

 290/000 - متر  2/5بازشو 

 320/000 - متر  2بازشو 

 TSPفول باکس  

 330/000 - متر 3بازشو 

 340/000 - متر  2/5بازشو 

 360/000 - متر  2بازشو 

 255/000 - متر مربع  TSPسایبان دوطرفه برقی  

 TSP - - 1/200/000موتور و ریسیور  

جعبه گیربکس و  
 هندلی)دستی( 

- - 300/000 

 190/000 - هرمتر مربع  TSPسایبان مدل فراز 

 - - - TSPموتور و ریسیور فراز  

 1/050/000 - متر  2/90 چترگرد پایه کنار 

 - - متر  3 چتر گرد پایه وسط چوبی 

 1/950/000 - متر  2/50 چتر مربع پایه کنار 

 - - متر  3 چتر مربع پایه کنار 

مربع  متر  7/5متر مربع  5/ 7متر مربع و سیم بوکسل زیر  6متر مربع،  6سایبان زنجیری زیر  •
 .محاسبه می شود 

متر قابل تولید میباشد و قیمت سایبان دو طرفه برای   3متر.  2/5متر.  2بازشو سایبان در ابعاد  •
 .متر لحاظ میگردد  3بازشو 

لحاظ شده و در صورت تولید با   pvc قیمت کلیه سایبان ها با پارچه های نانو ایرانی و همچنین •
 .هزار تومان برای هر متر مربع اضافه میشود  65000اسپانیاییپارچه اکریلیک 



 

 

   


