
 

 

 تولید سایبان برقی مغازه 

در مجموعه ایران سایه   ( Production of electric sheds shopتولید سایبان برقی مغازه )

با دقت و حساسیت باال انجام می شود تا در زمان تولید سایبان برقی مغازه و نصب  توسط کارشناسان فنی 

و اجرای آن در محل مشکلی به وجود نیاید.سایبان مغازه به دو دسته کلی سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم  

 می شود. 

بسته شدن و راحتی و امنیت باالی سازه بسیار محبوب و پرطرفدار  سایبان برقی به دلیل سهولت در باز و  

می باشد.مجموعه ایران سایه با تولید سایبان برقی مغازه با کیفیت توانسته است در این سال ها رضایت  

 مشتریان خود را جلب نماید . 

رای دریافت  این مجموعه با ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت فروش فوق العاده ای داشته است .ب

در محل   سایبان اتوماتیک اطالعات تکمیلی در زمینه تولید سایبان برقی مغازه  و نصب و اجرای انواع 

 با مشاورین و کارشناسان ما همراه باشید. 

 طراحی و تولید سایبان برقی مغازه 

برای مشاهده مراحل تولید سایبان برقی در انواع طرح و مدل متفاوت می توانید با مراجعه به وبسایت  

و و غیره را  ایران سایه تمام مراحل و روند تولید سایبان برقی مغازه ، بازویی، کالسیک، جمع شونده، تاش

ببینید.در صورت نیاز برای پاسخ به سواالت مطرح شده در ذهن خود می توانید با مشاورین و کارشناسان  

 فنی مجموعه در تماس باشید.

همکاران ما آمادگی خود را جهت ارائه خدمات برتر و با کیفیت به مشتریان محترم اعالم می دارند.جهت  

 ن سایه می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید. اطالع از هزینه خدمات مجموعه ایرا 

 :مراحل تولید سایبان برقی مغازه عبارتند از

یافتن سایز سایبان برقی مغازه مورد نیاز: به منظور یافتن سایز سایبان برقی مغازه موردنظر   •
آن   بایستی بازتاب نور خورشید در عکس گرفته شده از مغازه موردنظر را ببینید و به هر طرف 

چند سانتی متر اضافه کنید تا سایبان برقی مغازه موردنظر نور خورشید را به طور کامل پوشش  
 .دهد 

یافتن شکل سایبان برقی مغازه موردنظر: اشکال استاندارد و محبوب برای سایبان برقی مغازه   •
 .شامل مربع، مستطیل و نیم دایره می باشد 

سایبان برقی مغازه موردنظر: مواد مناسب برای تولید سایبان برقی  انتخاب سازه مناسب برای تولید   •
محبوب تر شده است زیرا در برابر   PVC ، آلومینیوم و چوب. امروزه PVC مغازه عبارتند از 

 .خیس شدن مقاوم است، در برابر باد مقاوم است و در دمای پایین یا باال ترک نمی خورد 

 قیمت سایبان برقی مغازه 

سازه، نوع و کاربرد  عوامل موثر بر قیمت تولید سایبان برقی مغازه شامل متلایر به کار رفته در ساخت 

سایبان، ابعاد  و اندازه سازه و متراژ فضایی که قرار است سایبان در آن جا نصب و راه اندازی شود،  

، جنس پارچه پوششی سایبان، چاپ طرح یا لوگوی تبلیغاتی بر   سایبان برقیبرند و شرکت تولید کننده 
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هیزات مدرن سرمایشی و گرمایشی،  روی سایبان به منظور تبلیغات برند یا محصول مورد نظر، و نصب تج

نورپردازی های زیبا و متفاوت  همه از موارد مهم و اساسی در تعیین قیمت تولید سایبان برقی مغازه می  

 باشند. 

برای اطالع از لیست قیمت محصوالت مجموعه ایران سایه و دریافت قیمت خدمات نصب و راه اندازی  

، سایبان بازویی با موتور یا بدون موتور می توانید با مشاورین و  سایبان تبلیغاتیانواع سایبان برقی ، 

 کارشناسان ما در تماس باشید.   

 سایبان برقی مغازه ارزان

سایبان برقی مغازه ارزان می توانید با مشاورین مجموعه ایران سایه در تماس باشید.آن ها با   برای خرید 

بررسی شرایط و میزان بودجه مورد نظر از سوی شما بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را معرفی می  

و نصب  کنند.در صورت تصمیم قطعی مشتری سفارش سایبان برقی مغازه ارزان را ثبت و برای ارسال 

 در لیست قرار می دهند. 

شما می توانید با انتخاب سایبان برقی ارزان قیمت  ایران سایه عالوه بر کیفیت فوق العاده ، زیبایی و  

لوکس بودن را برای فضای خارجی مغازه ، رستوران یا کافی شاپ خود داشته باشید.همکاران ما در زمینه  

 انتخاب و خرید بهترین سایبان شما را همراهی خواهند کرد.  

 برقی مغازه خرید سایبان 

انتخاب و خرید سایبان مغازه کار سخت و زمان بر نیست البته در صورتی که شما اطالعات الزم را از  

طراحی و تولید سایبان برقی مغازه و کیفیت محصوالت مجموعه تولید کننده داشته باشید.مجموعه ایران  

با کیفیت و مقاومی را تولید و به   سایه با سال ها تجربه و فعالیت در این زمینه توانسته است محصوالت 

 بازار فروش عرضه نماید. 

بسیاری از افراد که مشتری ثابت این مجموعه هستند به خاطر خدمات با کیفیت و گارانتی محصوالت  

یا سایبان پارکینگی ، سایبان مغازه    سایبان چتری تولیدی این مجموعه به سایر افرادی که قصد خرید انواع  

 و سایبان بازویی و غیره را دارند مجموعه ایران سایه را پیشنهاد می کنند. 

 نصب و اجرا سایبان برقی مغازه 

د تا مشکلی برای باز وبسته شدن  اجرا و نصب انواع سایبان برقی باید با دقت و حساسیت باال انجام شو

که دارای تخصص و  سایبان به وجود نیاید.مجموعه ایران سایه با توجه به اهمیت این موضوع افرادی را 

 تجربه کافی در این زمینه هستند برای نصب و اجرا انواع سایبان به محا اعزام می کند. 

نی و امنیتی سایبان ها را بررسی می کنند تا  این افراد پس از نصب و راه اندازی سایبان تمام موارد ایم

مشکلی در زمان باز و بسته شدن سایبان ایجاد نشود.برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه اجرا و راه  

 اندازی سایبان برقی و ثابت مغازه یا فروشگاهی می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 

ت و محصوالت برتر به مشتریان محترم می باشد، هم چنین افرادی  ایران سایه آماده ارائه خدمات با کیفی

را به عنوان مشاور خرید در مجموعه خود دارد که مشتریان را قبل از انتخاب و خرید محصوالت راهنمایی  

 می کنند. 
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 نمایندگی فروش سایبان برقی مغازه 

و سراسر نقاط ایران نمایندگی  ایران سایه برای دسترسی راحت و آسان مشتریان خود در شهرهای مختلف  

های رسمی خود را احداث کرده است که تمام خدمات و محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه به  

 مشتریان ارائه می دهد. 

آن دسته از افرادی که قصد خرید محصوالت ایران سایه را دارند می توانند با مراجعه به نمایندگی مجاز  

 ز خدمات و محصوالت ارائه شده این مجموعه استفاده کنند. و رسمی مجموعه ایران سایه ا

با سال ها تجربه و فعالیت فراوان در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ساده    ایران سایه

چتری، سایبان پارکینگ خودرو، سایبان آالچیق، سایبان استخر، سایبان حیاط ، سایبان برقی دوطرفه،  

 درجه و .. توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید.   180سایبان برقی 
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