
 

 

 سایبان کالسیک استخر 

از محصوالت پرفروش و کاربردی مجموعه   ( Classic pool canopyسایبان کالسیک استخر ) 

ایران سایه محسوب می شود که از گذشته تا به امروز مورد توجه مشتریان قرار گرفته است.شما می توانید  

با سفارش سایبان کالسیک استخر عالوه بر محافظت و مراقبت در برابر نور مستقیم خورشید ، فضای باز  

 ید.  بیرون ویالی شخصی خود را زیباتر کن 

امروزه ساختمان های ویالیی که دارای حیاط و استخر بزرگ هستند جهت زیباسازی فضای مورد نظر و  

با تجربه و   ایران سایهپوشش استخر از انواع سایبان های برقی یا سایبان ثابت استفاده می کنند.مجموعه 

 خود می تواند بهترین سایبان ها را طراحی و در محل نصب نماید.  مهارت باالی افراد و کارشناسان

ما در این مقاله قصد داریم به بررسی کلی طراحی سایبان کالسیک استخر و مزایای نصب سایبان و قیمت  

سازه بپردازیم با مشاورین و کارشناسان ما همراه باشید تا راهنمایی های الزم را در این رابطه برای شما  

 داشته باشند.  عزیزان

 طراحی سایبان کالسیک استخر 

طراحی سایبان کالسیک استخر در مجموعه ایران سایه توسط افراد متخصص و حرفه ای در این زمینه  

انجام می شود.آن ها با توجه به نیاز مشتری و میزان بودجه و شرایط محیطی منطقه بهترین سازه را  

 طراحی و تولید می کنند. 

انواع مدل و طرح های مختلف طراحی و تولید می شوند ، شما می توانید با توجه به نیاط یا  سایبان ها در 

سلیقه شخصی و حتی نوع طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان ،بهترین و با کیفیت ترین سایبان  

 را خریداری کنید. 

 مراحل تولید سایبان کالسیک استخر 

یا سایبان ثابت توسط افراد متخصص با مهارت باال   مراحل تولید سایبان برقیدر شرکت ایران سایه کلیه 

انجام می شود.این مجموعه مفتخر است با توجه به شرایط موجود در کیفیت محصوالت خود کمی یا کاستی  

 همان شرایط و کیفیت طراحی و تولید می شوند. ایجاد نشده است بلکه محصوالت با 

برای مشاهده محصوالت متنوع و با کیفیت مجموعه ایران سایه می توانید به سایت مجموعه مراجعه  

فرمایید.همکاران ما در این مجموعه شما را راهنمایی خواهند کرد و بهترین محصوالت را ب مشتریان  

 محترم معرفی و پیشنهاد می دهند. 

 نصب سایبان کالسیک استخر  مزایای

نصب سایبان عالوه بر زیبایی و جلوه خاص به فضای باز بیرون ساختمان، محافظت و مراقبت های الزم  

در انواع    سایبان کالسیک را در برابر نور خورشید و بارش باران و برف در روزهای سرد و بارانی دارد.

 طرح و مدل سازه ای و پوشش سایبانی تهیه و تولید می شوند. 
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عالوه بر موارد عنوان شده در باال می توان مهم ترین مزیت نصب سایبان کالسیک استخر را جلوگیری  

ی از مواقع به علت وزش باد یا بارش های مختلف احتمال  از کثیف شدن آب استخر اشاره کرد .در برخ

 ورود هر گونه آلودگی به استخر وجود دارد.    

 قیمت سایبان کالسیک برای استخر 

سایبان کالسیک برای استخر و پوشش فضای باز بیرون ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری در  

عوامل  خواهیم  یمتفاوت طراحی و تولید می شوند.در این بخش م ابعاد و اندازه مختلف و با طرح و مدل 

 موثر بر تعیین قیمت سایبان استخر را بررسی کنیم. 

جنس پارچه و سازه یا همان مواد اولیه ای که در تهیه و تولید سازه سایبان و پوشش آن کاربرد دارند یکی  

ازه ، مساحت فضای باز بیرون ساختمان ،  از عوامل مهم تعیین قیمت سایبان محسوب می شوند.ابعاد و اند 

نصب تجهیزات یا موتور الکتریکی بر روی سایبان ، شرکت طراحی کننده و تولید کننده سایبان ، برند  

 سازه همه از موارد مهم در تعیین قیمت نهایی سایبان محسوب می شوند. 

 نصب و اجرا سایبان کالسیک استخر 

استخر در ایران سایه توسط افراد با تجربه و ماهر با استفاده از تجهیزات  اجرا و نصب سایبان کالسیک 

مدرن و پیشرفته در کمترین زمان ممکن و با قیمت مناسب انجام می شود.شما می توانید با مراجعه به  

سایت ایران سایه از هزینه های مربوط به خدمات نصب و راه اندازی سایبان با اعزام افراد متخصص به  

 مورد نظر اطالعات الزم را کسب نمایید. محل 

 نکات مهم در انتخاب سایبان کالسیک استخر 

مهم ترین نکاتی که در انتخاب سایبان کالسیک استخر وجود دارد ابتدا کیفیت و استقامت، مقاومت و  

  استحکام سازه در برابر شرایط مختلف می باشد.بهتر است قبل از خرید مشاوره ای در زمینه انتخاب و 

 خرید بهترین سایبان داشته باشید. 

مشاورین با توضیحات و مشاوره مناسب آگاهی شما را در ای زمینه باال می برند و انتخاب و خرید  

محصول را برای شما آسان تر خواهند کرد.توجه به سالم بودن موتور سایبان در زمان باز و بسته شدن  

ن همه از مهم ترین نکاتی است که باید پیش از  پوشش سازه ،جنس پارچه و مقاومت و ضد آب بودن آ

 انتخاب و خرید سایبان به آن توجه شود. 

 نمایندگی فروش سایبان کالسیک استخر 

  ،، سایبان برقی بازویی  سایبان چتریایران سایه یکی از بهترین شرکت های طراحی و ساخت انواع 

سایبان برقی دوطرفه پارکینگ ، رستوران ، ویال ، کافی شاپ ، سایبان برقی تاشو ، سایبان فروشگاهی و  

پنجره ای می باشد که با کادر حرفه ای و تخصصی در این زمینه توانسته است بهترین سایبان ها را  

 طراحی و تولید کند. 

این مجموعه به منظور راحتی مشتریان خود در سراسر کشور اقدام به ایجاد نمایندگی های رسمی در  

سراسر کشور نموده است. شما می توانید با مراجعه به یکی از شعب یا نمایندگی های مجاز مجموعه ایران  

 سایه بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان را انتخاب و خریداری نمایید. 
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نین از خدمات پس از فروش محصوالت از جمله تعمیر و تعویض قطعات سایبان برقی ، سرویس و  هم چ 

نگهداری از سازه سایبان استفاده کنید.همکاران ما در نمایندگی های سراسر کشور آماده ارائه خدمات به  

 مشتریان محترم می باشند. 

 پروژه نصب سایبان کالسیک استخر ویال 

از خدمات مجموعه ایران سایه پروژه نصب سایبان کالسیک استخر ویال را مشاهده می فرمایید که توسط  

طراحان و کارشناسان فنی مجموعه ایران سایه انجام شده است.جهت هماهنگی برای طراحی انواع سایبان  

 باط باشید. برقی یا سایبان ثابت استخر ویال می توانید با مشاورین فروش ایران سایه در ارت 

همکاران ما با بررسی شرایط آب و هوایی منطقه و میزان بودجه و سلیقه و خواسته مشتریان بهترین و با  

در   و ثابت را طراحی و تولید می کنند.برای دریافت اطالعات بیشتر  برقی فول باکس سایبان کیفیت ترین 

 این زمینه با همکاران ما در بخش فروش در تماس باشید. 
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