
 

 

  درجھ چیست و چھ ویژگی ھایی دارد؟  180سایبان 

،سایبان ھای آلومینیومی ھستند کھ قابلیت نصب بر   ) Canopy 180 degrees( درجھ  180سایبان 
روی پنجره و درب ساختمان را دارند و عالوه بر زیبایی ،ساختمان را از تابش مستقیم نور خورشید و  
شرایط آب و ھوایی مختلف محافظت می کند.ما در این مقالھ قصد داریم بھ بررسی ویژگی و کاربردھای  

  ،با کارشناسان ایران سایھ ھمراه باشید.  بپردازیم  درجھ 180سایبان مھم 

  درجھ و کاربرد آن  180مشخصات سایبان  

سازه ھای آلومینیومی ھستند کھ دارای دو بازوی بازشونده برای باال و پایین کردن   درجھ  180سایبان 
  ای با استفاده از فنر ارتجاعی انجام می  درجھ  180سایبان سایبان می باشد.عملیات کشش و رھا سازی 

درجھ استفاده می شود کھ کار را برای   180شود .از موتور توبالر برای باال و پایین کردن سایبان برقی 
افراد آسان می کند.مجموعھ ایران سایھ تولید کننده انواع سایبان ثابت و متحرک با توجھ بھ سلیقھ و بودجھ  

  و نیاز مشتریان خود سفارشات را ثبت و تولید می کند. 

درجھ ای شکل و اندازه مختلفی دارند کھ اغلب برای پوشش پنجره استفاده می شوند.آیا   180سایبان ھای 
می دانستید کھ راھکار مناسب برای افزایش حریم خصوصی و ایجاد سایھ در فضای بیرونی ساختمان  

از  استفاده از سایبان است؟ بھ طور کلی سایبان ھا برای کاربری مختلف نصب و اجرا می شوند و ھریک  
  دارای ویژگی و کاربرد متفاوتی است.  مراحل تولید سایبان برقیآن ھا با توجھ بھ نوع طراحی و  

رای چھ منطقھ مناسب است ، می تواند تاثیر بسزایی بر روی  اطالع و آگاھی از اینکھ چھ نوع سایبان ب
طول عمر مفید سایبان بگذارد و برای برطرف کردن نیازھای شما عملکرد فوق العاده ای داشتھ  

ان متخصص ما شما را در زمینھ انتخاب و خرید بھترین سایبان ثابت و سایبان  باشد.مشاورین و کارشناس 
  برقی راھنمایی می کنند. 

سایبان ھا یکسان نیستند و دارای خصوصیات و ویژگی ھای خاص خود ھستند اما کاربرد کلی و مھم    ھمھ
ھمھ ی آن ھا جلوگیری از ورود و تابش مستقیم نور خورشید و جلوگیری از بارندگی باران و برف در  

العات کافی  شرایط آب و ھوایی مختلف است.سایبان ھا دارای انواع مختلفی ھستند کھ ممکن است شما اط
  در مورد ویژگی و کاربرد آن ھا نداشتھ باشید. 

اولین و مھم ترین تفاوت میان سایبان ھای ثابت و سایبان ھای برقی نوع ساختار و طراحی آن ھاست کھ  
برخی از آن ھا بدون حرکت و تغییر وضعیت ھستند و از ان ھا بھ عنوان سایبان ھای ثابت یاد می شود و  

موتور الکتریکی بر روی آن ھا امکان حرکت و جا بھ جایی را در آن ھا فراھم کرده  برخی دیگر با نصب  
  است.

نوع دوم امروزه در میان مردم محبوبت تر است زیرا با فشردن تنھا یک دکمھ یا ریموت کنترل از راه  
  رجھ د  180سایبان  دور بدون کمک دست بھ راحتی سایبان باز و بستھ می شود و شیب ان تنظیم می شود.

ای ،سایھ ای را برای افراد ایجاد می کند تا از ورود نور مستقیم خورشید بھ داخل رستوران ، ھتل ، کافی  
  داشتھ باشد،جلوگیری می کند.  درجھ 180سایبان شاپ و ھر مکان دیگری کھ نیاز بھ نصب 



 

 

و با کیفیت ترین  با استفاده از افراد متخصص و با دانش فنی توانستھ است بھترین  مجموعھ ایران سایھ
را با متلایر    درجھ  180سایبان  سایبان دوطرفھ و    ،، سایبان بازویی    سایبان تبلیغاتیانواع سایبان چتری ،  

  مرغوب و با کیفیت طراحی و تولید کند. 

برای ثبت سفارش و انتخاب باکیفیت ترین انواع سایبان ثابت و برقی میتوانید با مراجعھ بھ وبسایت با  
با شماره ھای موجود در   برقی  قیمت سایبانمشاورین در تماس باشید .برای کسب اطالعات بیشتر از 

  سایت تماس حاصل فرمایید ،کارشناسان ایران سایھ آماده پاسخگویی بھ مشتریان محترم می باشند. 

  درجھ   180قیت سایبان 

بت و متحرک تقسیم می شوند .قیمت سایبان ھای برقی  ھمانطور کھ می دانید سایبان ھا بھ دو دستھ کلی ثا
یا متحرک بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن برای باز و بستھ کردن و تغییر شیب آن گران تر  
از از انواع سایبان ھای ثابت چتری می باشد.ھم چنین سایبان ھای تبلیغاتی بھ خاطر چاپ و طراحی برند  

  180سایبان  ن با سایبان ھایی کھ دارای پوشش ساده ھستند تفاوت ھایی دارد.یا لوگوی بر روی آن قیمت ا
  می تواند ھر یک از آن ھا باشد زیرا بھ صورت ثابت و متحرک طراحی و ساختھ می شود.  درجھ 

برای سفارش و کسب اطالعات بیشتر در زمینھ طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان اتوماتیک می  
مشاورین و کارشناسان متخصص مجموعھ ایران سایھ در ارتباط باشید و از آن ھا درخواست  توانید با 

کمک و راھنمایی داشتھ باشید. ھمکاران و کارشناسان ما آماده پاسخگویی بھ سواالت مشتریان می  
  باشند.ھدف اصلی مجموعھ ایران سایھ رضایت مشتریان است . 

ای نسبت بھ سایبان ھای ثابت تولید شده مزایای بیشتری دارند   درجھ  180سایبان سایبان ھای بازویی یا 
زیرا می توان در شرایط مختلف میزان شیب سایبان را تغییر داد و میزان دید را افزایش یا محدود کرد.این  
نوع سایبان ھا در مصرف انرژی نیز صرفھ جویی دارند زیرا در فصل گرم سال مانع از ورود نور  

خل می شوند و محیط را سرد و خنک نگھ می دارند و در فصل سرد سال نیز از ورود برف  خورشید بھ دا
  و بارون بھ داخل ساختمان جلوگیری می کنند. 

بھ طور کلی قیمت انواع سایبان ھای طراحی و تولید شده را با توجھ بھ فاکتورھای مانند نوع سایبان  
رفتھ در سایبان ، دستی یا الکتریکی بودن سایبان، نوع  (متحرک یا ثابت بودن)، نوع مواد سازنده و بھ کار

و پوشش محافظ سایبان کھ برای جلوگیری از گرد و خاک ، تابش نور خورشید و شرایط آب و   پارچھ
ھوایی نصب می شود و ھم چنین ابعاد و اندازه سایبان،برند و شرکت سازنده و تعداد آن قیمت گذاری می  

  شود. 

تولید شده توسط شرکت ھای معتبر دارای ضمانت و گارانتی پس از فروش ھستند  بسیاری از سایبان ھای 
یشنھاد کارشناسان  پای نیز با توجھ بھ فاکتورھایی کھ بیان کردیم،قیمت گذاری می شود .   درجھ  180سایبان  .

متخصص ما این است کھ ابتدا ھدف از خرید سایبان را مشخص کنید و بعد از آن برای انتخاب و خرید  
ما مراجعھ کرده و با   وبسایتبرای اطالع از لیست قیمت محصوالت ایران سایھ بھ ایبان اقدام نمایید .س

مشاھده انواع سایبان و انتخاب ھر یک از آن ھا با مشاورین و ھمکاران مجموعھ برای ثبت سفارش  
  خود در ارتباط باشید. 



 

 

  

  

 


