
 

 

 پارچه سایبان پی وی سی 

م مختصر این پارچه را برای  ی چیست؟ اگر بخواه (PVC awning fabricسایبان پی وی سی )  پارچه 
پی  سایبان های  پارچه ساخته شده است یم پارچه های ضد آبی که از چند الیه یم ، میگو ی شما توصیف کن

در مقابل آن طول عمر  و مقاومت باالیی دارد ،استفاده شده است  آن وی سی به دلیل موادی که در ساخت 
 .ندارید چون این پارچه چندین سال برای شما میماند   سایبان  بنابراین نیاز به خرید دوباره پارچه. زیادی دارد 

بوده که بهتر است بدانید این پارچه   (pvc) پی وی سی سایبان  ب و ضد آتش از ویژگی های پارچه آضد 
پی وی سی مقرون به صرفه بوده ، محکم و سبک   سایبان  های پارچه.ها انواع مختلف و گوناگونی دارند 
طول عمر بیشتری نسبت به پارچه های  .آسان و سریع نصب می شود است و در موقع نصب آن بسیار 

 .م اشاره کنیمی می توان  برقی سایبان دیگر دارد.از زمینه های کاربرد پارچه پی وی سی به ساخت 

   پی وی سیسایبان   پارچه مزایای 

پارچه پی وی سی یکی از بهترین پارچه های ضد آب و مقاوم در شرایط آب و هوایی مختلف بوده که  
  ایران امروزه جایگزین مناسبی برای پوشش سایبان های برقی وسایبان ثابت محسوب می شود.مجموعه 

واع سایبان های برقی و سایبان ثابت با  سایه با کادر حرفه ای و مجرب در زمینه طراحی و ساخت ان 
استفاده از پارچه سایبان پی وی سی محصوالت با کیفیت با طول عمر باالیی را تولید و روانه بازار  
کنند.برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خرید و اطالع از لیست قیمت پارچه سایبان پی وی سی می  

 ایه با کارشناسان و مشاورین بخش فروش در ارتباط باشید. توانید با مراجعه به آدرس سایت ایران س

همکاران ما در ایران سایه آماده پاسخگویی به تمام سواالت و درخواست مشتریان محترم می باشند.برای  
دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه خرید انواع سایبان بازویی ، سایبان کالسیک، سایبان مغازه ، سایبان  

نید با مشاورین و کارشناسان ما  دوطرفه برقی ، سایبان پنجره ، سایبان چتری پایه کنار و پایه وسط می توا
در تماس باشید.با ثبت سفارش خود در اولین فرصت سایبان خود را در کمترین زمان و با قیمت مناسب  

را در سایت خود قرار داده است با مراجعه به آن    مراحل تولید سایبان برقیتحویل بگیرید.ایران سایه تمام  
 بخش می توانید شاهد روند تولید سایبان های برقی این مجموعه باشید.  

ً مناسب ز عبارتند ا پی وی سیسایبان  پارچهمزایا   و PTFE پارچه ر مقایسه با و پایین د   قیمت نسبتا
ETFE   انعطاف پذیری باالی پارچه به منظور ایجاد فرم هایی با انحنای زیاد در طیف رنگی بسیار باال

این محصوالت را  با مقاومت کششی بسیار باال و دوام باالی پارچه در شرایط آب و هوایی ناپایدار،مقاومت  
و نفوذ آب کرده است.پارچه سایبان پی وی سی مقرون  در برابر نور خورشید و عایق در برابر رطوبت 

 به صرفه بوده و به عنوان پوشش فضای سرباز از آن استفاده می شود. 

 قیمت پارچه سایبان پی وی سی 

که قبال بیان کرده بودیم سایبان های تولید شده در مجموعه ایران سایه زیر نظر افراد با  همان طور که 
زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان انجام می شود.سایبان ها به طور کلی به دو  تجربه و متخصص در 

سایبان های برقی به دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن قیمت  دسته برقی و ثابت تقسیم می شوند.
باالتری نسبت به سایبان های ثابت دارند.فاکتورهای مختلفی بر روی قیمت سایبان برقی و سایبان های  

https://www.alibaba.com/showroom/pvc-awning-fabric.html
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و سایبان مغازه ای و .. می گذارد.برای دریافت اطالعات تکمیلی در   سایبان تبلیغاتیت فروشگاهی ، ثاب
 بخش فنی و فروش مجموعه ایران سایه در تماس باشید.   این زمینه می توانید با کارشناسان

قیمت سایبان با توجه به متلایر به کار رفته در ساخت ،جنس پارچه سایبان ، نوع سایبان ، برند و شرکت  
پارچه سایبان پی وی سی   سازنده آن،تجهیزات و یراق آالت نصب شده بر روی سایبان،محاسبه می شود.

چه برای پوشش سایبان های برقی و چتری محسوب می شوند.امروزه از پارچه  یکی از بهترین انواع پار
سایبان پی وی سی برای پوشش سایبان و باالبردن استقامت و طول عمر سایبان هایی که برای جلوگیری  
از تابش مستقیم خورشید و بارش های پراکنده در فضای باز نصب می شوند، استفاده می شوند.شما می  

دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه با مشاورین و کارشناسان بخش فروش مجموعه ایران   توانید برای
 سایه در تماس باشید. 

  با پارچه سایبان پی وی سی  سایبان تمام اتوماتیک از کارشناسان و مشاورین در زمینه خرید انواع  
سواالت خود را پبرسید.همکاران ما در رابطه انتخاب بهترین پوشش سایبان شما را راهنمایی خواهند  
کرد.مجموعه ایران سایه در این سال ها توانسته است با کیفیت ترین و مقرون به صرفه ترین سایبان ها  

 طراحی و تولید نماید. را برای استفاده در رستوران، هتل ، کافی شاپ ، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 

 خرید پارچه سایبان پی وی سی 

همان طور که می دانید سایبان های برقی در مقایسه با سایبان های ثابت طرفداران فراوانی برای خود پیدا  
کرده اند .یکی از دالیل خرید سایبان های برقی عالوه بر زیبایی ، لوکس بودن سایبان می توان به ایجاد  

پارچه سایبان پی وی سی را می توان در   ر زمان باز و بسته شدن سایبان اشاره کرد.امنیت و راحتی د 
 نمونه های سایبان برقی استفاده کرد و مقاومت سایبان را در برابر شرایط جوی نامناسب چند برابر کرد. 

ده در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و  با سال ها تجربه و فعالیت گستر   ایران سایهمجموعه 
توانسته است با استفاده از پارچه پی وی سی برای سایبان کیفیت و مقاومت محصوالت خود  سایبان ثابت  

مشتریان این مجموعه با خرید سایبان برقی دوطرفه با پارچه پی وی سی برای مدت  را افزایش دهد.
توانند در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی نامساعد هستند، استفاده  طوالنی از این سایبان می 

 کنند. 

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خرید انواع سایبان برقی فول باکس با پوشش پی وی سی می توانید  
اهنمایی  با مراجعه به آدرس وبسایت مجموعه با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید و از ر

این عزیزان بهره مند شوید.هدف مجموعه ما جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت  
 می باشد. 

 پی وی سی  برقی نمایندگی سایبان 

مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و مهارت باال در زمینه طراحی و ساخت سایبان های برقی و ارائه  
زی سایبان ، تعمیر و سرویس محصوالت با ضمانت پس از تعویض قطعات  خدمات برتر نصب و راه اندا

طرفداران زیادی را در سراسر نقاط کشور پیدا کرده است.نمایندگی سایبان برقی ایران سایه در شهرهای  
 بزرگی از جمله تهران ، مشهد، اصفهان، خوزستان و .. فعالیت می کنند. 

https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
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