
 

 

 تولید سایبان اتوماتیک 

مجموعه ایران سایه با   در( Production of automatic canopiesتولید سایبان اتوماتیک ) 

تکنولوژی مدرن برای  مواد اولیه با کیفیت و زیر نظر کارشناسان و مهندسان کنترل کیفیت با تجهیزات و 

مشتریان گرامی انجام می شود.مجموعه ایران سایه طراحی و تولید سایبان اتوماتیک را در مدل ها وطرح  

 و رنگ مختلف برای جلوگیری و محافظت در برابر تابش خورشید انجام می دهد. 

ماتیک دوطرفه،  جهت دریافت اطالعات بیشتر در زمینه طراحی و تولید سایبان اتوماتیک، سایبان اتو 

درجه   180و سایبان  سایبان برقی فول باکسسایبان اتوماتیک تبلیغاتی، سایبان چتری، سایبان کالسیک، 

 انید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین بخش فروش در تماس باشید.می تو

همکاران ما در این مجموعه با دقت و حساسیت باال مشتریان را در زمینه انتخاب و خرید بهترین محصوالت  

این مجموعه راهنمایی می کنند.با معرفی کامل هر یک از محصوالت و توضیح مشخصات و کاربرد هر  

ا باشید تا به بررسی  یک از آن ها اطالعات الزم را در اختیار مشتریان قرار می دهند.در ادامه همراه م

 مراحل تولید سایبان اتوماتیک و هزینه طراحی و نصب و راه اندازی سایبان اتوماتیک بپردازیم.   

 مراحل تولید سایبان اتوماتیک

موعه ایران سایه با بهره گیری از  مده است که مجیا همان اتوماتیک آ مراحل تولید سایبان برقی در 

تکنولوژی روز دنیا و استفاده از تجهیزات و ابزارآالت مدرن و دانش فنی کارشناسان توانسته است بهترین  

 و با کیفیت ترین محصوالت را تهیه روانه بازار فروش کند. 

یک و سایبان ثابت با بررسی  کارشناسان و متخصصان در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان اتومات

شرایط محیطی و هم چنین شرایط آب و هوایی طرح اولیه سازه را طراحی و با توجه به سلیقه مشتری و  

 میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی آن مراحل تولید سایبان اتوماتیک را ادامه می دهند. 

ارتباط با بخش فنی مجموعه تمام مراحل ساخت  شما می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه و برقراری  

سایبان برقی و تمام اتوماتیک را مشاهده کنید.همکاران ما در این زمینه شما را راهنمایی خواهند کرد.برای  

 دریافت اطالعات بیشتر با ما همراه باشید. 

 مزایای تولید سایبان اتوماتیک 

و محافظت در برابر نور مستقیم خورشید و   سایبان اتوماتیک سازه ای است که به منظور جلوگیری

جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل ساختمان و فضای مورد نظر نصب و راه اندازی می شود.مهم  

ترین مزیت استفاده از این وسیله عالوه بر زیبایی و ایجاد فضای خاص و شیک محافظت در برابر نور  

 خورشید و خنک شدن فضای مورد نظر است. 

زایای دیگر این سازه می توان به اشغال فضای کم در محیط در زمان باز و بسته شدن ، مقاومت و  از م

در   سایبان اتوماتیک استقامت باالی سازه در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی و خوردگی، مقاومت باالی 

برابر شرایط جوی نامساعد و بارش های ناگهانی باران و برف در فصل پاییز و زمستان، کنترل از راه  

 دور با استفاده از ریموت کنترل به منظوز باز و بسته شدن پوشش سایبان و تغییر زاویه و موقعیت آن. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Awning
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با این توضیحات به این نتیجه می رسیم که تولید سایبان اتوماتیک به دلیل مزایا و ویژگی های خاص آن  

بسیار باال می باشد و در مدت کوتاه به یکی از پرفروش ترین محصوالت در میان سایبان های ساخته شده  

در زمینه تولید سایبان  توسط شرکت های تولیدی انواع سایبان شده است.برای دریافت اطالعات تکمیلی 

 اتوماتیک با کارشناسان ما در تماس باشید.   

 هزینه طراحی و تولید سایبان اتوماتیک 

طراحی و تولید سایبان اتوماتیک با توجه به مواد به کار رفته در ساخت سایبان، ابعاد و اندازه سازه،  هزینه  

جنس پارچه ، نصب موتور الکتریکی و سایر یراق آالت و تجهیزات بر روی سایبان،  نوع و کاربرد سایبان،

متراژ و مساحت فضای باز بیرونی محاسبه می شود.شما می توانید با برقراری ارتباط با بخش فروش و  

فنی مجموعه ایران سایه با مشاورین ما در این زمینه مشورت داشته باشید.همکاران ما شما را با بیان  

 نکات مهم و اطالعات مفید راهنمایی خواهند کرد.  

 قیمت انواع سایبان اتوماتیک

قیمت سایبان های اتوماتیک با توجه به نوع و کاربرد سایبان، اندازه و ابعاد سازه، جنس پارچه و متلایر  

ن  به کار رفته در طراحی و ساخت سایبان، برند و شرکت سازنده سایبان، نصب سیستم و تجهیزات مدر

بر روی آن تعیین می شود.با در نظر گرفتن این عوامل می توان قیمت حدودی سایبان اتوماتیک را مشخص  

 کرد.

مجموعه ایران سایه با کادر فنی و مجرب در زمینه طراحی و تولید سایبان اتوماتیک، اجرا و نصب انواع  

،تعمیر و سرویس سایبان، تعمیر و تعویض قطعات سایبان اتوماتیک می تواند    سایبان برقی سایبان ثابت و  

 شما را در صورت بروز هرگونه مشکل در سایبان کمک کند. 

 خرید و فروش سایبان اتوماتیک 

از بیرون ساختمان مسکونی ، اداری، تجاری، تفریحی  اگر قصد خرید انواع سایبان برای پوشش فضای ب

و گردشگری خود دارید ما به شما مشاوره مجموعه ایران سایه را پیشنهاد می کنیم.کارشناسان و مشاورین  

متخصص در این مجموعه با بررسی های الزم و در نظر گرفتن بودجه مشتریان بهترین و باکیفیت ترین  

 ی معرفی می کنند. محصوالت را به مشتریان گرام

مشتریان با توجه به اطالعات کسب شده و مشاوره با این عزیزان بهترین تصمیم را برای خرید انواع  

سایبان برقی دوطرفه، سایبان تبلیغاتی یا سایبان برقی باکس و غیره می گیرند.همکاران ما در هر زمان  

 ترم می باشند.  آماده پاسخگویی به سواالت مطرح شده در ذهن شما مشتریان مح

 نصب و اجرا انواع سایبان اتوماتیک 

نصب و اجرا سایبان اتوماتیک به اندازه طراحی و تولید سایبان اهمیت دارد .برای دریافت خدمات برتر  

نصب و راه اندازی سایبان برقی می توانید با مشاورین ما در این زمینه مشورت داشته باشید.مجموعه  

برخورداری از افراد متخصص و مجرب در زمینه اجرا و نصب می تواند در کوتاه ترین  ایران سایه با 

 زمان ممکن و با هزینه مناسب نصب سایبان را در محل انجام دهند. 
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اسان بخش  با کارشن ایران سایهجهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت 

فنی مجموعه ایران سایه در ارتباط باشید.هدف مجموعه ایران سایه ارائه خدمات و محصوالت مستحکم و  

 مقاوم به مشتریان و جلب رضایت آنهاست. 

 نمایندگی تولید سایبان اتوماتیک  

ایران سایه به منظور گسترش فعالیت های خود در زمینه طراحی و تولید و نصب و اجرا ، تعمیر و  

سرویس انواع سایبان برقی و ثابت در محل برای دسترسی راحت  مشتریان نمایندگی های رسمی خود را  

در سراسر نقاط ایران ایجاد کرده است.برای اطالع از آدرس نمایندگی های رسمی ایران سایه به سایت  

 مراجعه فرمایید. 
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