
 

 

 سایبان تاشو 

یکی از انواع سایبان های تولید شده توسط شرکت های سازنده   ( Folding Canopies)  سایبان تاشو 

انعطاف پذیری  است.سایبان های تاشو  در میان طرفداران    فراوانانواع سایبان می باشد که دارای محبوبیت  

 و فضای بیشتری را  در مقایسه با سایر سایبان های ثابت دارد. 

برقی محصوالت باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مشتریان  ایران سایه تولید کننده انواع سایبان ثابت و  

گرامی قرار می دهد .شما می توانید برای مشاهده سایبان های ایران سایه با مراجعه به وبسایت مجموعه  

 با مشاورین و کارشناسان ان ها در تماس باشید. 

 سایبان تاشو مسافرتی 

انواع سایبان در میان کاربران می باشد.زیرا به راحتی   سایبان های تاشو مسافرتی یکی از پرطرفدارترین 

پس از استفاده آن را به راحتی جمع کرد و در فضای  ن را از جایی به جای دیگر منتقل کرد و آمی توان 

مناسب قرار داد. بسیاری از افرادی که عاشق سفر و مسافرت هستند از سایبان های تاشو مسافرتی استفاده  

 می کنند. 

توانید برای انتخاب و خرید انواع سایبان های تاشو با مراجعه به وبسایت ایران سایه با  شما می 

داشته   سایت کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید تا راهنمایی الزم جهت ثبت سفارش خود را در 

د را جهت ارائه خدمات برتر و با کیفیت به مشتریان  همکاران ما در مجموعه ایران سایه آمادگی خو باشید.

 اعالم می دارند. 

 سایبان تاشو برقی 

به طور کلی سایبان ها به دو دسته سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم می شوند.سایبان ها با توجه به نوع  

ن برقی دوطرفه و  کاربرد و طراحی سازه به انواع مختلف از جمله سایبان بازویی ، سایبان چتری ، سایبا 

 سایبان های تبلیغاتی دسته بندی می شوند. 

سایبان یکی از انواع آن را انتخاب کرده و برای پوشش فضای باز محیط استفاده  افراد با توجه به کاربرد 

می کنند.امروزه سایبان های تاشو برقی به دلیل راحتی در باز و بسته شدن ،زیبایی و شیک بودن آن  

با کارشناسان    تاشو   برقی   سایبانطرفداران بسیاری پیدا کرده است.شما می توانید برای اطالع از قیمت انواع  

 ایران سایه در تماس باشید. 

 سایبان تاشو خودرو 

سایبان های خودرو به منظور محافظت و مراقبت از وسایل نقلیه در برابر تابش نور خورشید در روزهای  

بستان و در امان بودن خودرو از یخ زدگی در روزهای سرد سال استفاده می شود.سایبان خودرو  گرم تا 

 به صورت ثابت و تاشو طراحی و تولید می شود. 

از سایبان های تاشو خودرویی در مسافرت هایی که نیاز به مراقبت و محافظت از وسایل و خودرو در  

ش مستقیم نور خورشید است می توانیم استفاده کنیم.برای  برابر شرایط جوی ناپایدار و جلوگیری از تاب

 کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان ما در تماس باشید.  

https://www.amazon.com/EZ-Travel-Collection-Folding-Shelter/dp/B003YDULKO
https://iransaye.com/
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 سایبان تاشو مغازه 

مغازه هایی که نیاز به محافظت در برابر تابش نور خورشید دارند باید از سایبان های مغازه ای جهت  

ورود نور خورشید و فساد مواد غذایی و خنک شدن فضای داخلی مغازه اط سایبان مغازه ای  جلوگیری از  

 استفاده کنند. 

ای به شکل ثابت و تاشو در دسترس است،نمونه سایبان های تاشو نسبت به سایبان های ثابت    سایبان مغازه

محبوب تر هستند.برای اطالع از قیمت انواع سایبان های مغازه ای تاشونده و ثابت می توانید با مراجعه  

 به وبسایت ایران سایه با مشاورین ما در تماس باشید.   

 سایبان تاشو فروشگاه

فروشگاه همانند سایبان های مغازه ای به منظور جلوگیری از ورود نور خورشید به داخل ساختمان  سایبان  

استفاده می شوند.برای سفارش این محصول در مجموعه ایران سایبان به وبسایت مجموعه مراجعه فرمایید  

 و از سایر محصوالت ما دیدن فرمایید. 

 سایبان تاشو رستوران 

ای فضای باز بیرونی هستند که در روزهای گرم و سرد سال به دلیل تابش  برخی از رستوران ها دار 

مستقیم خورشید یا بارش های باران و برف قابل استفاده نیستند اما می توان با سفارش سایبان های تاشو  

 رستوران از این فضا بهترین استفاده را داشته باشیم. 

 سایبان تاشو کافه 

ایبان های تاشو در رستوران به منظور محافظت و مراقبت از مشتریان در  سایبان های تاشو کافه همانند س

برابر تابش نور خورشید و شرایط ناپایدار جوی استفاده می شود.این سایبان ها گزینه مناسب برای آن دسته  

از کافه هایی هستند که فضای کافی برای نصب سایبان های ثابت را ندارند.برای کسب اطالعات بیشتر  

 ین زمینه بهتر است با کارشناسان متخصص ایران سابیه در تماس باشید. در ا

 سایبان تاشو ارزان قیمت 

همان طور که می دانید سایبان های تاشو و سایر سایبان های طراحی و تولید شده در ایران با توجه به  

یمت گذاری می شوند.سایبان  متلایر به کار رفته در سازه و ابعاد و اندازه آن ها و نوع کاربرد و جنس پارچه ق

های تاشو ارزان قیمت را باید با نظر کارشناسی افراد دارای تخصص خریداری کنیم تا مشکالتی بعد از  

 نصب و راه اندازی سایبان به وجود نیاید. 

 نصب سایبان تاشو 

جعه به  نصب و راه اندازی سایبان های تولید شده نیاز به تخصص و مهارت دارد.شما می توانید با مرا

، سایبان تمام اتوماتیک    سایبان تبلیغاتیوبسایت ایران سایه برای راه اندازی و نصب انواع سایبان بازویی ،  

 شو برقی از خدمات مجموعه ما استفاده کنید. و سایبان های تا 

 قیمت سایبان تاشو 

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/


 

 

قیمت سایبان های ثابت و سایبان های برقی با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع مواد به کار رفته در  

آن ، جنس پارچه و پوشش سایبان ، ابعاد و اندازه سایبان و مساحت و متراژ فضای باز ، نوع کاربرد و  

 ی بودن ان تعیین می شود. ثابت و برق

  دوطرفه   برقی   سایبانبرای اطالع از قیمت انواع سایبان برقی و سایبان های ثابت چتری،سایبان کالسیک،

درجه تولید شده توسط شرکت ایران سایه می توانید با مراجعه به بخش فروش با کارشناسان    180سایبان    ،

 ه نحوه ثبت سفارش صحبت داشته باشید.همکاران ما در این زمینه شما را راهنمایی خواهند کرد. در زمین

   نمایندگی سایبان تاشو

مجموعه ایران سایه با فعالیت گسترده در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان های ثابت و برقی در ایران  

را به سراسر ایران ارسال نماید. البته در  توانسته است محصوالت با کیفیت و مرغوبی را بسازد و آن 

برخی از شهرهای بزرگ ایران نمایندگی های پخش سایبان های تولید شده توسط شرکت ایران سایه وجود  

 دارد.

افرادی که قصد سفارش و خرید از محصوالت ایران سایه را دارند می توانند با مراجعه به سایت رسمی  

شهر خود بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان را سفارش دهند.هدف   مجموعه ایران سایه از نمایندگی 

 مجموعه ایران سایه اراده خدمات و محصوالت با کیفیت به هم وطنان می باشد. 
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