
 

 

 سقف متحرک 

 . یک پوشش متحرک است که با موتور برقی کار می کند  ( Removable ceilingسقف متحرک ) 
متحرک باید به گونه ای    های   سقفطراحی  بنا به خواسته ما می تواند باز و بسته شود.    متحرک   های   سقف

استحکام و مقاومت خوبی باید داشته  نور خورشید و سایر عوامل طبیعی  ، باران  ، د که در مقابل باد نباش
 . باشند 

توسط شرکت های سازنده معتبر با توجه به فضای مورد    متحرک می تواند در سایزهای مختلف  های   سقف
می   پی وی سی  پارچه از جنس انواع سقف های متحرک . بهترین پارچه برای استفاده در شود تولید  نظر 

باشد زیرا این پارچه دارای مقاومت باال در برابر عوامل جوی و پارگی می باشد. عمدتا جنس بدنه در  
 .می باشد  آلومینیوم از سقف های متحرک 

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه خرید و فروش انواع سقف های متحرک در ساختمان می توانید با  
مشاورین و کارشناسان باتجربه و حرفه ای مجموعه ایران سایه در تماس باشید و از راهنمایی این عزیزان  

 در خصوص انتخاب و خرید بهترین سقف متحرک بهره مند شوید. 

 وارداتی  سقف متحرک 

استفاده از پارچه های ضد آب در اجرای انواع سقف های متحرک وارداتی می تواند یکی از ویژگی های  
این سایبان های متحرک محسوب شود زیرا در فصل بارندگی و سرد سال هیچ گونه آسیب و صدمه  مهم 

 ای را به سقف متحرک وارد نمی کند. 

مجموعه ایران سایه مراجعه کنید و از مشاوره   وبسایته شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر ب 
کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کنید.همکاران ما شما را در زمینه انتخاب و خرید انواع سقف  

 های متحرک راهنمایی خواهند کرد. 

 سقف متحرک ایرانی 

یرانی می تواند مشتریان  با سابقه و تجربه فراوان در اجرای انواع سقف های متحرک ا  مجموعه ایران سایه
محترم را در این زمینه راهنمایی کند.شرکت های تولید کننده انواع سقف های متحرک کمتر پیدا می شوند  

 که از سایبان های وارداتی استفاده کنند. 

می دانیم که اجناس وارداتی عالوه بر قیمت باالی آن ها برای نصب و اجرای سقف توسط افراد مشکالتی  
می کند.در این میان مجموعه ایران سایه با توجه به فعالیت گسترده و مفید در اجرای انواع سقف   را ایجاد 

 های ایرانی و وارداتی می تواند شما را راهنمایی کند. 

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه خرید انواع سایبان های ثابت و سایبان برقی ، سایبان تبلیغاتی ،  
می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ایران سایه با مشاورین و   سایبان برقی دوطرفه سایبان بازویی ، 

 کارشناسان بخش مربوطه مشورت داشته باشند. 

 سقف متحرک رستوران
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به طور کلی آن دسته از رستوران ها و هتل هایی که دارای فضای باز هستند به منظور جلوگیری از تابش  
مستقیم خورشید و جلوگیری از خیس شدن در فصل های سرد سال از سقف های متحرک برای پوشش  

برای سرو غذا یا پذیرایی میهمانان    فضا استفاده می کنند.از این رو هم از هوای آزاد و فضای باز رستوران 
استفاده می کنند و هم از زیبایی و شیک بودن این سقف ها برای طراحی دکوراسیون خارجی استفاده  

 خواهند کرد. 

سقف های متحرک رستوران یکی از پرطرفدارترین انواع محصوالت مجموعه ایران سایه است که به  
خاطر زیبایی و استقامت آن فروش فوق العاده ای در میان مشتریان این مجموعه دارد.برای اطالع از  

 لیست قیمت محصوالت مجموعه ایران سایه با همکاران ما در بخش فروش در تماس باشید.   

 متحرک کافی شاپ   سقف

بسیاری از کافی شاپ ها و رستوران هایی که دارای فضای باز بیرونی هستند برای پوشش این محیط از  
سقف های متحرک استفاده می کنند.سقف های متحرک با نصب موتور الکتریکی بر روی آن عالوه بر  

دهد و محیط را برای همنشینی    راحتی در باز و بسته شدن سقف، زیبایی و لوکس بودن را به فضا هدیه می
 و دورهمی های دوستانه گرم و صمیمی می کند. 

 سقف متحرک حیاط 

خانه های بزرگ حیاط دار و ویالهایی که دارای زمین بزرگ هستند از سقف متحرک به عنوان ایجاد  
ی متحرک  فضایی برای همنشینی یا برگزاری مراسم های خانوادگی ایجاد می کند.البته از این نوع سقف ها 

 به عنوان سایبان پارکینگ نیز استفاده می شود. 

از ویژگی های سقف های متحرک حیاط می توان به محافظت و مراقبت از وسایل نقلیه پارک شده و  
جلوگیری از خیس شدن و نشستن گرد و غبار روی خودرو و سایر وسایل استفاده می شود.برای دریافت  

ت و مراحل تولید سایبان برقی می توانید به وبسایت ایران سایه  اطالعات تکمیلی در خصوص نحوه ساخ
 مراجعه فرمایید. 

 انواع سقف متحرک حیاط

سقف های متحرک حیاط به دو دسته کلی سقف ثابت و سقف متحرک تقسیم می شوند . سقف های متحرک  
ت زیرا می توان از راه  حیاط امروزه به دلیل زیبایی و راحتی برای افراد طرفداران فراوانی پیدا کرده اس

 دور سقف را باز و بسته کرد . 

،  سایبان تمام اتوماتیک برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید انواع سایبان های ثابت و 
می توانید به وبسایت ما مراجعه   درجه  180، سایبان فروشگاه ، سایبان کالسیک و سایبان  سایبان چتری

 کنید .همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما عزیزان می باشند. 

 قیمت سقف متحرک حیاط 
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های متحرک حیاط را با توجه به متلایر به کار رفته در طراحی و ساخت سازه توسط شرکت دارای  سقف  
اعتبار ، ابعاد و اندازه ،جنس و نوع پارچه به کار رفته برای پوشش سقف ، ثابت و برقی بودن سقف قیمت  

ارند می توانند  آن تعیین می شود.مشتریان محترم که قصد انتخاب و خرید انواع سقف متحرک حیاط را د 
 با مراجعه به وبسایت ایران سایه سفارش خود را رزرو نمایند. 

همکاران مجموعه ایران سایه با توجه به خواسته مشتریان سقف متحرک حیاط را طراحی و تولید می کنند  
و برای نصب و راه اندازی آن افراد متخصص و مجرب را به محا اعزام کرده تا سقف های متحرک را  

ایجاد مشکل نصب و راه اندازی نمایند.برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه خرید و قیمت محصوالت  بدون  
 مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت با مشاورین و کارشناسان ایران سایه در تماس باشید. 

 نمایندگی سقف متحرک حیاط

ینه طراحی و ساخت انواع سایبان و سقف های  مجموعه ایران سایه با سابقه و فعالیت گسترده در زم
متحرک حیاط در سراسر کشور نمایندگی های فعال و مجاز را در اختیار دارد.شما می توانید برای خرید  

سقف های متحرک برای حیاط با مراجعه به نمایندگی های مجاز در سراسر کشور  و  سایبان برقیانواع 
 محصول خود را خریداری نمایید. 
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