
 

 

  سایبان حیاط خلوت 

وه بر زیبایی باعث جمع کردن اعضای خانواده  عال) Backyard Canopiesسایبان حیاط خلوت ( 
در کنار یکدیگر می شود کھ با برگزاری مراسم ھای دوستانھ و دورھمی ھای مختلف شادی و تفریح در  

باید توسط شرکت ھای طراحی و ساخت   سایبان حیاط خلوتخانھ گسترش پیدا می کند.طراحی و ساخت 
  سایبان انجام شود. 

ا بررسی شرایط و ابعاد و اندازه بھترین پوشش سایبان را برای حیاط خلوت  شرکت ھای طراحی و ساخت ب
تولید می کنند کھ عالوه بر زیبایی و شیک بودن سایبان ،استحکام و مقاومت و طول عمر باالیی داشتھ  

بپردازیم با   سایبان حیاط خلوتباشد.ما در این مقالھ قصد داریم بھ بررسی ساخت و نصب و راه اندازی 
  ورین ایران سایھ ھمراه باشید. مشا

  ساخت سایبان حیاط خلوت 

  برای حیاط خلوت را می توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ ایران سایھ مشاھده   مراحل تولید سایبان برقی
کنید.این شرکت با برخورداری از افراد متخصص و مھندسین ناظر توانستھ است در این سال ھا محصوالت  

  با کیفیت و مناسبی را تولید و بھ بازار عرضھ کند. 

و  سایبان دوطرفھ  ،  سایبان بازویی انواع سایبان برقی و سایبان ثابت ، سایبان ھای تبلیغاتی و چتری ، 
درجھ و کالسیک را با باالترین کیفیت زیر نظر متخصصان طراحی و تولید می   180سایبان ھای 

ین و کارشناسان ما در  شود.برای اطالع از قیمت انواع سایبان بھتر است با مراجعھ بھ وبسایت با مشاور
  ارتباط باشید. 

تنوع در طرح و رنگ ، استفاده از تجھیزات مدرن از جملھ نورپردازی و نصب سیستم صوتی و تصویری  
و نصب موتور الکتریکی بھ منظور راحتی و کنترل از راه دور برای تغییر موقعیت ، باز و بستھ کردن  

  سایبان می باشد.  از ویژگی و مشخصات خاص این  سایبان حیاط خلوت 

  قیمت سایبان حیاط خلوت 

ھمان طور کھ می دانید از سایبان بھ عنوان پوشش سقف و فضای باز ساختمان ھای مسکونی ، رستوران  
و کافی شاپ ،ھتل و .. استفاده می شود تا محیط را از تابش مستقیم نور خورشید و شرایط آب و ھوایی و  

  بارش ھای برف و باران محافظت کند. 

ایبان ھا بھ دو دستھ کلی سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم می شوند.با توجھ بھ مواد بھ کاررفتھ در ساخت  س
سایبان ، نوع پارچھ ، تجھیزات و یراق آالت استفاده شده ، ابعاد و اندازه سایبان و مساحت فضای بیرونی  

  قیمت سایبان تعیین می شود. 

وتور الکتریکی بر روی آن کمی باالتر از انواع سایبان ثابت می  قیمت سایبان ھای برقی بھ دلیل نصب م 
باشد.برای اطالع از قیمت انواع سایبان ھای برقی و سایبان ثابت می توانید با مراجعھ بھ وبسایت ایران  

  سایھ با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید . 

مشتریان محترم می باشند.برای سفارش و ساخت سایبان می  مشاورین ما آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت 
  توانید با کارشناسان مجموعھ ایران سایھ در تماس باشید.



 

 

  نصب سایبان حیاط خلوت 

باید توسط افراد باتجربھ و ماھر انجام شود تا مشکالت و خسارت   سایبان حیاط خلوتطراحی و نصب 
ھای ناشی از بعد از نصب و راه اندازی سایبان بھ شدت کاھش پیدا کند.این افراد با تجھیزات و مھارت  

  کافی می توانند نصب سایبان ھای حیاط خلوت را انجام دھند. 

و راه اندازی مجموعھ ایران سایھ بھره مند  با سفارش سایبان برقی خود می توانید از خدمات نصب 
ریان را با دقت  طراحی شده مشت  برقی دوطرفھ   سایبانشوید.کارشناسان ما با اعزام افراد مجرب در محل ،

  و حساسیت باال نصب می کنند. 

  سایبان برای حیاط خلوت 

حیاط خلوت فضایی کوچک در ساختمان می باشد کھ برای برگزاری مراسم ھای خصوصی و دورھمی  
ھای دوستانھ مناسب است.برای مراقبت و محافظت افراد در برابر بارش ھای برف و باران ، تابش مستقیم  

  سایبان برای حیاط خلوت استفاده کرد.خورشید می توان از 

برای مشاھده طرح و مدل ھای متنوع انواع سایبان برای حیاط خلوت می توانید با مراجعھ بھ وبسایت  
ایران سایھ با طرح ھا و مدل ھای مختلف سایبان آشنا شوید و بھترین و مناسب ترین نوع سایبان را با  

  توجھ بھ بودجھ و سلیقھ خود انتخاب کنید. 

مشاورین و کارشناسان ما می توانند شما را در این زمینھ راھنمایی کنند و بھترین و با کیفیت ترین انواع  
سایبان را بھ شما معرفی یا با بررسی شرایط بھترین سایبان را برای شما طراحی و تولید کنند.برای کسب  

  مراجعھ فرمایید.  ما  سایتاطالعات بیشتر بھ 

  سایبان حیاط خلوت ارزان 

سایبان ھای برقی از متلایر و تجھیزات با کیفیت ساختھ می شوند و ھمین امر موجب افزایش قیمت  
ارزان بھتر است با مشاوران ایران سایھ   سایبان حیاط خلوتمحصوالت می گردد.برای خرید انواع 

ن سایبان را  مشورت داشتھ باشید تا آن ھا با در نظر گرفتن بودجھ مورد نظر شما بھترین و با کیفیت تری 
  معرفی کنند. 

کیفیت و استفاده از متلایر مناسب در انواع سایبان برقی و ثابت حرف اول را می زند زیرا استحکام و  
امنیت و مقاومت سایبان را ایجاد می کند . سایبان محکم و دارای استحکام مناسب از بروز خطرات و  

رای انتخاب و خرید انواع سایبان در درجھ اول  آسیب ھای احتمالی بھ شدت جلوگیری می کند.بھتر است ب
  کیفیت و مقاومت سایبان را در نظر داشتھ باشید و بعد از آن قیمت سایبان برایتان اولویت داشتھ باشد. 

و انواع سایبان برای فروشگاه و مغازه یا رستوران و کافی شاپ   سایبان حیاط خلوتبرای ثبت سفارش 
  سایھ در تماس باشید.  می توانید با کارشناسان ایران

  سایبان حیاط خلوت برقی  



 

 

بھ دلیل   سایبان برقیاز میان سایبان ھای طراحی و تولید شده توسط شرکت ھای سازنده سایبان ، نمونھ 
بھ جایی آسان و کنترل از راه دور ، تغییر وضعیت و موقعیت پوشش سایبان و از ھمھ مھم تر  قابلیت جا 

  تغییر زاویھ و شیب آن می توان یکی از بھترین انواع سایبان در نظر گرفت. 

بسیاری از افراد بھ دلیل راحتی در نصب و کاربرد مناسب انواع سایبان ھای برقی را برای حیاط خلوت  
بیرونی ساختمان خود انتخاب می کنند.با نصب موتور الکتریکی بر روی آن باز و بستھ کردن  یا فضای باز  

پوشش سایبان راحت تر از سایبان ھای ثابت است کھ با دست باید عمل باز و بستھ کردن پوشش سایبان را  
  انجام دھیم. 

مجموعھ ایران سایھ در  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ می توانید با مشاورین و کارشناسان 
ارتباط باشید و از راھنمایی این عزیزان بھره مند شوید.برای ثبت سفارش یا طراحی سایبان مورد نظر  

 خود می توانید با مراجعھ بھ سایت مجموعھ با بخش فنی و پشتیبانی ایران سایھ در ارتباط باشید. 

 

   

  

 


