
 

 

  سایبان تراس 

منازل مسکونی ،خانھ ھای ویالیی و .. کاربرد دارد کھ از   در ) Terrace awningsسایبان تراس ( 
آن بھ نام سایبان بالکن نیز یاد می شود .یکی از پرکاربردترین انواع سایبان ھا برای تراس خانھ ھای  

  بزرگ ویالیی ،سایبان برقی می باشد. 

ی را در زمان جمع  عالوه بر زیبایی کھ دارد قابلیت باز و جمع شدن را دارد و فضای کم  سایبان تراس 
شدن اشغال می کند.سایبان بالکن یا تراش انتخاب مناسبی نسبت بھ سقف ھای شیروانی و پلی کربنات می  

، انواع و قیمت نصب و راه اندازی آن بپردازیم   سایبان تراسباشد.ما در این مقالھ می خواھیم در مورد 
  با ایران سایھ ھمراه باشید. 

  معرفی انواع سایبان تراس  

یکی از کاربردی ترین سایبان ھای موجود برای خانھ ھای بزرگ ویالیی محسوب می شود    سایبان تراس
کھ طرفداران خاص خود را دارد و در اکثر ساختمان ھای مسکونی کھ دارای تراس بزرگ ھستند استفاده  

  می شود.تراس مکانی برای استراحت و استفاده از ھوای آزاد است. 

بپردازیم با مشاورین و کارشناسان ما ھمراه باشید.سایبان    سایبان تراسما در این مطلب می خواھیم بھ انواع  
می تواند   سایبان تراسھای بھ طور کلی بھ دو گروه سایبان ھای ثابت و سایبان متحرک تقسیم می شوند.

  از نوع سایبان ثابت یا متحرک باشد. 

  سایبان تراس نیز باعث تنوع در سایبان ھای بالکن یا تراس می شود.  جنس پارچھ و نوع پوشش سایبان ھا 
را می توان بھ صورت حصیری یا پارچھ ای و در برضی از موارد پرده ای انتخاب کنیم.برای کسب  

  اطالعات بیشتر در این زمینھ با کارشناسان ما در تماس باشید. 

  عوامل موثر بر قیمت سایبان تراس 

تاثیر می گذارند .بھ طور کلی قیمت سایبان ثابت نسبت بھ    سایبان تراسوی قیمت  فاکتورھای مختلف بر ر 
سایبان متحرک پایین تر بوده زیرا سایبان ھای برقی بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن ھا امکان  

  جا بھ جایی و تغییر در موقیعیت آن ھا وجود دارد. 

نوع متلایر بھ کار رفتھ در طراحی و ساخت سایبان ، جنس  نوع کاربرد سایبان ، اندازه و ابعاد سازه ، 
می باشد. شما می توانید با مراجعھ بھ وبسایت   سایبان تراسپوشش و .. ھمھ از فاکتورھای مھم در قیمت 

  مجموعھ ایران سایھ لیست قیمت انواع سایبان ھا را مشاھده فرمایید. 

مایی خواھند کرد و آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت  کارشناسان و مشاورین ما در این زمینھ شما را راھن
مشتریان می باشند.جھت ارتباز با بخش مشاوره ای مجموعھ با شماره ھای موجود در سایت تماس حاصل  

  فرمایید. 

  اجرا و نصب سایبان تراس 



 

 

آپارتمان   سایبان تراسویال و  سایبان تراسبا توجھ بھ توضیحاتی کھ در مورد انواع سایبان و استفاده از 
و .. اشاره شد بھ این نتیجھ می رسیم کھ کاربرد سایبان متحرک تراس در خانھ ھای ویالیی در سال ھای  

  اخیر چشمگیر بوده و طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده است. 

  نیاز بھ تخصص و مھارت ، تجربھ فراوان دارد کھ باید توسط افراد متخصص و  سایبان تراسنصب 
،سایبان تبلیغاتی و   سایبان بازوییشرکت ھایی کھ طراحی و ساخت انواع سایبان برقی ، سایبان چتری ، 

  . سایبان دوطرفھ و کالسیک را دارند انجام شود 

مراقبت و رعایت ایمنی در زمان نصب و راه اندازی انواع سایبان اھمیت دارد و باید بھ آن توجھ  
شود.کارشناسان و مشاورین ما می توانند شما را در این زمینھ راھنمایی کنند و بھترین خدمات را بھ  

  مشتریان خود ارائھ دھند. 

  فروش سایبان تراس 

  سایبان تمام اتوماتیکمجموعھ ایران سایھ با سال ھا تجربھ در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و  
توانستھ است رضایت مشتریان خود را جلب کند و محصوالت با کیفیت را زیر نظر متخصصین و مھندسان  

  را تخصص کار خود می داند.  سایبان تراس فنی خود تولید نماید. ایران سایھ خرید و فروش 

  سایبان تراس ارزان 

کاربردی ترین محصوالت در حال حاضر می باشند و برای جلوگیری از تابش مستقیم   سایبان ھا یکی از 
ارزان   سایبان تراسخورشید و بارش ھای پراکنده برق و باران در فضای باز ساختمان نصب می شوند.

  با توجھ بھ ابعاد و اندازه سازه قیمت متفاوت دارد. 

ایران سایھ ،از مدل سایبان تراس و   سایتبرای اطالع از قیمت سایبان تراس می توانید با مراجعھ بھ 
قیمت ھای ھر یک از آن اطالع پیدا کنید .با مشاوره رایگان در زمینھ انتخاب و خرید انواع سایبان می  

  یبان را خریداری کنید. توانید بھترین و با کیفیت ترین سا

  مدل سایبان تراس 

سایبان ھا بھ دلیل تنوع در نوع و چنس پارچھ و پوشش محافظتی آن ھا در مدل ھای مختلف با استفاده از  
مواد اولیھ متفاوت طراحی و تولید می شوند.استحکام و دوام سایبان ھا با وجود مواد با کیفیت امکان پذیر  

  کیفیت قیمت سایبان و کیفیت آن را پایین می آورد. است .استفاده از متلایر بی  

  آپارتمان سایبان تراس 

برای تراس آپارتمان ھا می توانید از پوشش و سایبان استفاده کنید تا در روزھای گرم و سرد سال از آن  
  آپارتمان گزینھ خوبی برای جلوگیری از بارش   سایبان تراسفضا برای دورھمی ھای دوستانھ استفاده کنید.

  ھای پراکنده برف و باران و محافظت در برابر نور خورشید می باشد. 

آپارتمان می توانید با کارشناسان متخصص در این زمینھ در ارتباط   سایبان تراسبرای اطالع از قیمت 
  باشید و از راھنمایی این عزیزان بھره مند شوید.ھمکاران ما منتظر تماس شما ھستند. 

  سایبان متحرک تراس 



 

 

ھمان طور کھ در ابتدا بھ آن اشاره کردیم ، سایبان ھای تراس را می توان بھ صورت ثابت یا سایبان  
زیر نظر افراد متخصص انجام می شود تا    مراحل تولید سایبان برقیمتحرک تراس طراحی و تولید کرد.  

با کیفیت ترین نمونھ سایبان کھ عالوه بر زیبایی و شیک بودن ، امنیت و راحتی را برای محیط داشتھ  
  باشد، انجام می شود. 

و سایبان ثابت با توجھ بھ نیاز بھترین سایبان را   سایبان برقی شما می توانید برای سفارش و خرید انواع 
انتخاب و خریداری نمایید. سایبان ھا با توجھ بھ متلایر مورد استفاده و جنس پوشش یا پارچھ استفاده در  

اری می شوند .البتھ در این میان ابعاد و اندازه سایبان ساختھ شده نقش مھم و اساسی در تعیین  آن قیمت گذ 
  قیمت نھایی سایبان دارد.

توجھ بھ این موارد باعث می شود کھ با بودجھ در نظر گرفتھ شده توسط مشتری و سلیقھ و دکوراسیون  
ان برای بالکن ، پاسیو و تراس شاختمان  خارجی ساختمان یکی از بھترین و با کیفیت ترین انواع سایب 

  طراحی و ساختھ شود. ھدف مجموعھ ما رضایت مشتریان می باشد. 

    

  

 


