
 

 

  راھنمای انتخاب و خرید سایبان دوطرفھ 

سازه ای از جنس آلومینیوم می باشد کھ با وزن سبک    )  Double sided canopies(سایبان دوطرفھ 
  ی خود عالوه بر زیبایی، دوام و مقاومت زیادی خواھد داشت .از سایبان برقی دوطرفھ بھ دلیل میزان بازشو 

باال و داشتن سازه با دوام و قابل اطمینان بیشتر از سایر سایبان  ما در این مقالھ می خواھیم بھ بررسی  
  بپردازیم با ما ھمراه باشید.   سایبان دوطرفھ یای ویژگی ھا و مزا 

  مشخصات سایبان دوطرفھ  

مشخص است ،این نوع سایبان میزان بازشوی باالیی نسبت بھ سایبان    سایبان دوطرفھ ھمان طور کھ از اسم  
ھای برقی دارند و دلیل اصلی این مشخصھ داشتن سازه مطمئن و محکم می باشد.سایبان دوطرفھ بھ خاطر  
طراحی و ساخت زیبا و تنوع در رنگ باالترین میزان صادرات را در میان سایبان ھای ثابت و برقی بھ  

ھ ایران و خاورمیانھ دارد . میزان فروش این نوع سایبان در بازار داخلی نیز بھ دلیل  کشورھای ھمسای 
مشخصات فنی عالی و کیفیت و مقاومت آن در برابر شرایط جوی نامساعد و نور مستقیم خورشید بسیار  

  باالست . 

اعث شده در  برقی کیفیت و عمر طوالنی و مقاومت آن است کھ ب  سایبان دوطرفھ علت اصلی فروش باالی  
بازار داخلی و خارجی طرفداران بسیاری را داشتھ باشد.برای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ خرید و  

می توانید با   سایبان دوطرفھ یبان ھای بازویی و ، سایبان ثابت و اتوماتیک ، سا سایبان چتری سفارش 
مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ با کارشناسان و مشاورین ما در این زمینھ مشورت داشتھ باشید، آن ھا با توجھ  
  بھ دانش و تخصص فنی کھ دارند آمادگی خود را جھت راھنمایی و مشاوره در این زمینھ اعالم می دارند. 

رای پوشش فضای بیرون ساختمان بھ منظور جلوگیری از تابش مستقیم نور  بھ طور کلی از سایبان ب
خورشید و بارندگی پراکنده در طول سال استفاده می شود اما در این میان از برخی سایبان ھای مغازه ای  

  مغازه ای دستی یا اتوماتیک است را بھ عنوان تبلیغات برند استفاده می شود.سایبان تبلیغاتی ھمان سایبان 
  کھ طرح یا لوگوی مورد نظر بر روی آن بھ صورت دیجیتال چاپ شده است. 

رای ثبت سفارش سایبان تبلیغاتی خود می  نسبت بھ سایر تبلیغات ارزان تر خواھد بود ،ب ی سایبان تبلیغات 
توانید با کارشناسان متخصص مجموعھ ما در تماس باشید تا آن ھا شما را در این زمینھ راھنمایی کنند و  

  بھترین و مناسب ترین نوع سایبان تبلیغاتی را بھ شما معرفی کنند. 

یرون و باز ساختمان از جملھ  سایبان دوطرفھ یکی از انواع سایبان ھایی است کھ برای پوشش فضای ب 
رستوران ، کافی شاپ ، پارکینگ ،استخر و سایر اماکن و ساختمان ھایی کھ دارای فضای باز ھستند،کاربرد  

محبوبیت و طرفداران خاص خود را پیدا کرده اند.این نوع از سایبان    ثابت   یا   برقیسایبان  دارند و در میان  
ھای برقی دارای دو موتور یا دو محور با سازه و پوشش مجزا ھستند کھ طبق اصول و استاندارد روز  

  دنیا طراحی و تولید می شوند. 

درخواست کاربر تغییر می دھد و از  پایھ ھای سایبان ھای برقی دوطرفھ ،ارتفاع این سایبان را مطابق با 
قابلیت ھای آن می توان بھ تنظیم ارتفاع و شیب سایبان می باشد. سایبان ھای برقی دوطرفھ را می توانیم  
با ریموت کنترل از راه دور باز و بستھ کنیم .موتور نصب شده بر روی این سازه ھا این امکان را در  

  ور میزان بازشوی و شیب پوشش سایبان را تنطیم نمایند. اختیار افراد قرار می دھد کھ از راه د 



 

 

برای کسب اطالعات در این زمینھ می توانید با متخصصان و کارشناسان مجموعھ ما در ارتباط باشید ،  
آن ھا شما را در زمینھ خرید انواع سایبان ھای برقی و دستی راھنمایی می کنند و بھترین سایبان را با  

ی و بودجھ مورد نظر بھ شما پیشنھاد می دھند.تنھا کافی است با مراجعھ بھ وبسایت  بررسی شرایط منطقھ ا
  با ھمکاران متخصص ما در تماس باشید. 

    کاربرد و مزایای سایبان دوطرفھ

دارای بیشترین بازشوی را در میان سایبان ھا دارد زیرا از دو جھت امکان بازشوی در   سایبان دو طرفھ
مزایای مھم سایبان ھای برقی دوطرفھ می توان بھ جنس آلومینیومی آن کھ در برابر  آن ھا وجود دارد . از  

پوسیدگی و زنگ زدگی مقاومت باالیی دارد، اشاره کرد.از زنجیرھای محکم و مقاوم در بخش بازویی  
  سایبان برای استحکام بخشیدن بھ سایبان استفاده شده است . 

می باشد ، طراحی و رنگ آمیزی    سایبان دوطرفھبی صدا و آرام و نرم باز شدن از مھم ترین ویژگی ھای  
زیبا و منحصر بھ فردی دارد و در برابر تابش مستقیم خورشید و قرارگیری در شرایط آب و ھوایی  

کت ھای طراحی  نامساعد مشکلی در رنگ و پوشش سایبان ایجاد نمی شود.سایبان ھای تولید شده توسط شر
می باشد.سایبان ھای اتوماتیک بھ دلیل نصب موتور   و دستی اتوماتیکتمام برقی  سایبانو ساخت انواع 

الکتریکی بر روی آن برای سھولت در باز و بستھ شدن سایبان از لحاظ قیمت گران تر از انواع سایبان  
  ساده ثابت می باشد.   

ای استحکام  ھستند کھ دار  الزم است بدانید سایبان ھای دوطرفھ برقی سازه ھای شیک و سبک آلومینیومی 
از این نوع سایبان ھای    و مقاومت باالیی بوده و طول عمر زیادی نسبت بھ سایبان ھای تولید شده دارند. 

و از فضای بیرونی و باز ساختمان   می توان در رستوران ، ویال ، آالچیق و استخر و پاسیو استفاده کنیم
یستم قرینھ و دوطرفھ بودن این سایبان ھا ،باالترین  حداکثر استفاده را داشتھ باشیم زیرا بھ دلیل استفاده از س 

میزان بازشوی را از ھر دوطرف دارد و ھر بخش دارای بازویی مستقل و مجزا می باشد.بھ دلیل پوشش  
مورد استقبال بسیاری از مشتریان قرار گرفتھ است و در    سایبان دوطرفھ و میزان وسیع ایجاد سایھ توسط  

  اران زیادی دارد.بازار داخلی و خارجی طرفد 

امکان نصب سیستم نورپردازی و قابلیت ھوشمندسازی سایبان و امکان نصب سنسورھای حساس بھ  
تغییرات آب و ھوا از مزایای مھم و کاربردی سایبان دوطرفھ می باشد.در سایبان ھای دوطرفھ امکان  

کسب اطالعات بیشتر در زمینھ  چاپ با طرح و نوشتھ دلخواه و قابلیت تنظیم شیب سایبان وجود دارد.برای  
مجموعھ با مشاورین و   وبسایت بھ  جعھ انتخاب و خرید انواع سایبان ھای ساختمانی می توانید با مرا

کارشناسان متخصص در ارتباط باشید و سواالت خود را در رابطھ با بھترین و باکیفیت ترین نوع سایبان  
  از آن ھا بپرسید،ھمکاران ما آماده پاسخگویی بھ سواالت شما ھستند. 

  



 

 

 


