
 

 

 تعمیر سایبان

کارشناسان فنی  در ایران سایھ با تخصص و دقت باال زیر نظر ) Canopy repairتعمیر سایبان (
خرابی در سایبان ھای ثابت و سایبان متحرک  مجموعھ انجام می شود.در صورت وجود ھر گونھ مشکل یا  

   می توانید با ایران سایھ تماس بگیرید و از خدمات تعمیرات سایبان بھره مند شوید.

خود را بھ ھر شرکت یا فردی نسپارید چون احتمال ایجاد خرابی جبران ناپذیر در سایبان   تعمیر سایبان
مشاورین و کارشناسان متخصص در این زمینھ مشورت داشتھ  تعمیر با وجود دارد.بھتر است قبل از 

  باشید.ایران سایھ می تواند شما را در این زمینھ راھنمایی کند. 

  تعمیر سایبان برقی 

سایبان ھای برقی از تجھیزات و موتور الکتریکی برای حرکت و جا بھ جایی ،تغییر زاویھ و شیب پوشش  
دچار مشکل یا خرابی شوند   سایبان برقی ھ این بخش ھا در سقف خود طراحی و ساختھ می شوند.چنان چ

  باید بھ شرکت تعمیرات سایبان برقی مراجعھ شود. 

ما را راھنمایی کند.کارشناسان فنی مجموعھ ایران  ایران سایھ با سال ھا تجربھ در این زمینھ می تواند ش
سایھ با بررسی شرایط و پیدا کردن مشکل و خرابی در انواع سایبان برقی می توانند سایبان برقی را مثل  

  روز اول تعمیر کنند. 

برای کسب اطالعات الزم در زمینھ انتخاب و خرید انواع سایبان برقی و تعمیرات تخصصی سایبان برقی  
مجموعھ با مشاورین ما در ارتباط باشید و از راھنمایی   وبسایت اتوماتیک می توانید با مراجعھ بھ  تمام

  آن ھا بھره مند شوید. 

  تعمیر سایبان مغازه 

سایبان ھای مغازه بھ منظور حفاظت و جلوگیری از ورود نور خورشید بھ داخل و خنک کردن فضای  
نیز استفاده می شود.شما می   سایبان تبلیغاتیخل مغازه استفاده می شود.از سایبان ھای مغازه بھ عنوان دا

توانید با چاپ طرح یا لوگوی مورد نظر تبلیغات ھمیشگی را با صرف ھزینھ کمتر از تبلیغات بر روی  
  بیلبورد یا تابلوھای فلکسی داشتھ باشید. 

سایبان آن را   ات چنان چھ سایبان مغازه نیاز بھ تعمیر یا تعویض قطعھ داشتھ باشد بھتر است برای تعمیر
کت متخصص در این زمینھ بسپارید تا مشکالت و خسارت ھای جبران ناپذیری ایجاد نشود.با سپردن  بھ شر

  سایبان ھا بھ افراد کاربلد و فنی ھزینھ تعمیر و تعویض قطعات سایبان کمتر خواھد شد. 

  سایھ در تماسبرای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ بھتر است با مشاورین و کارشناسان فنی ایران 
  باشید . آن ھا آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت مطرح شده از سوی مشتریان گرامی می باشند. 

  تعمیر سایبان چتری 

سایبان ھای چتری را می توان بھ صورت ثابت یا متحرک برای پوشش فضای باز رستوران ، کافی  
و سایبان چتری پایھ    چتری پایھ وسطشاپ،ھتل و .. استفاده کرد.سایبان ھای چتری بھ دو صورت سایبان 

  کنار تولید می شوند.  



 

 

ای  با توجھ بھ ابعاد و کاربرد آن ھا می توانید یکی از انواع سایبان ھای چتری را انتخاب کرده و برای فض
بیرونی استفاده نمایید.در صورت مشاھده ھر گونھ مشکل در باز و بستھ شدن سایبان چتری یا عدم تنظیم  

  پوشش سایبان چتری می توانید با مشاورین مجموعھ ایران سایھ در تماس باشید. 

خدمات  کارشناسان ما آماده ارائھ خدمات با کیفیت بھ مشتریان محترم می باشند.جھت اطالع از ھزینھ 
  مربوط بھ تعمیرات سایبان برقی و سایبان ثابت چتری می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید. 

  تعمیر سایبان خودرو 

سایبان ھای خودرو برای محافظت و نگھداری وسایل نقلیھ در برابر سرما و گرما ، بارندگی برف و باران  
استفاده می شود.سایبان خودرو را بھ صورت سایبان ثابت یا  و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید 

سایبان تمام اتوماتیک می سازند. در صورتی کھ ھر گونھ مشکل یا خرابی در انواع سایبان خودرو مشاھده  
  سایبان اقدام نمایید .  ات کردید سریعا جھت تعمیر

باشد کھ زیر نظر افراد متخصص  سایبان ھای خودرو یکی از خدمات برتر شرکت ایران سایھ می    ات تعمیر
و باتجربھ در این زمینھ انجام می شود.برای اطالع از قیمت خدمات تعمیرات شرکت ایران سایھ با مشاورین  

  ما در تماس باشید. 

  تعمیر سایبان حیاط 

از سایبان حیاط برای محافظت وسایل و خودرو در برابر نور خورشید در روزھای گرم سال و مراقبت و  
ی از ان ھا در فصل زمستان استفاده می شود.سایبان حیاط را می توانیم بھ عنوان سایبان خودرو ،  نگھدار

  سایبان ویال ، سایبان آالچیق استفاده کنیم. 

در صورت وجود ھر گونھ مشکل در انواع سایبان می توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ ایران سایھ با  
نھ مشورت نمایید تا در آن ھا شما را راھنمایی نمایند.کارشناسان  مشاوران فنی و متخصصان در این زمی

  بخش فنی با بررسی شرایط می توانند مشکل بھ وجود آمده را برطرف نمایند.  

  تعمیر سایبان پارکینگ 

می باشد کھ طرفداران بسیاری پیدا کرده   سایبان اتوماتیک سایبان پارکینگ یکی از پرکاربردترین انواع 
استفاده از خدمات  است.سایبان پارکینگ بھ صورت ثابت و برقی تولید می شوند.شما می توانید برای 

  مربوط بھ سایبان پارکینگ با مشاورین ما در تماس باشید. 

  قیمت تعمیر سایبان

برقی و سایبان ھای ثابت بھ صورت تخصصی زیر نظر افراد مجرب و ماھر در ایران سایھ    تعمیر سایبان
ی شود و در صورت  انجام می شود.تمام مراحل تولید سایبان برقی با تایید مھندسان کنترل کیفیت انجام م

  بروز ھر گونھ خطا یا مشکل سریعا در محل مشکل ایجاد شده برطرف می شود. 

، سایبان کالسیک و .. با توجھ بھ میزان  قیمت تعمیرات سایبان ھای برقی و سایبان بازویی ، سایبان چتری  
کلی قیمت تعمیرات  آسیب دیدگی و نیاز بھ تعمیر و تعویض قطعات محاسبھ می شود.شما می توانید بھ طور  

  سایبان برقی را با مراجعھ بھ وبسایت ایران سایھ دریافت نمایید. 



 

 

مشاورین و کارشناسان مجموعھ ما آماده پاسخگویی بھ سواالت مشتریان ھستند تا با توضیح شرایط مشکل  
خطا  بھ وجود آمده در سایبان را برطرف نمایند.در صورت نیاز با اعزام افراد متخصص و فنی در محل 

  و آسیب ایجاد شده در سایبان توسط افراد فنی شرکت ایران سایھ برطرف می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ با کارشناسان فنی مجموعھ ایران سایھ در تماس باشید تا اطالعات  
خدمات با    الزم در این زمینھ را در اختیار شما عزیزان قرار دھند.ھدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائھ 

     کیفیت بھ آن ھاست. 

  تعمیر سایبان برقی با کمترین ھزینھ 

ھزینھ تعمیر و تعویض قطعات در سایبان با توجھ بھ اورجینال بودن آن ھا بسیار باالست.شرکت ایران  
ھزینھ  سایھ کلیھ خدمات مربوط بھ تعمیر انواع سایبان ھای تمام اتوماتیک و سایبان ھای ثابت را با کمترین  

انجام می دھد.شما می توانید در صورت مشاھده ھر گونھ مشکل در سایبان از خدمات تعمیرات سایبان  
  ایران سایھ استفاده نمایید. 

     


