
 

 

 سایبان فروشگاه

از پرطرفدارترین سایبان های تولید شده توسط شرکت های   یکی (  Shop awningsسایبان فروشگاه ) 

سایبان های فروشگاهی بیشتر برای مراقبت و محافظت  سازنده انواع سایبان در سراسر کشور می باشد.از  

از تابش مستقیم نور خورشید به داخل فروشگاه و خنک شدن فضای داخلی و جلوگیری از ورود آب باران  

 و برف به داخل استفاده می شود. 

در ایران است که بهترین و با کیفیت   سایبان تمام اتوماتیکایران سایه تولید کننده انواع سایبان ثابت و 

مجموعه ایران سایه  وبسایت  شما می توانید با مراجعه به ترین انواع سایبان را طراحی و تولید می کند .

کاربرد و  محصوالت این شرکت را که دارای طرح و رنگ متنوع است مشاهده کنید و با توجه به نوع 

 میزان بودجه مد نظر خود بهترین آن را خریداری نمایید.

 انواع سایبان فروشگاه 

همان طور که می دانید سایبان های تولید شده توسط شرکت های سازنده سایبان به دو دسته کلی سایبان  

و سایبان   اهسایبان فروشگثابت و سایبان برقی تقسیم می شوند.در گذشته از سایبان های ثابت به عنوان 

های مغازه استفاده می شد که با نیروی دست باز و بسته می شدند اما با پیشرفت تکنولوژی و نصب موتور  

 الکتریکی بر روی سایبان ها انواع مختلفی از سایبان های فروشگاهی تولید شدند. 

گی های مهم  را می توان با مدل های مختلف طراحی و تولید کرد.یکی از ویژسایبان های فروشگاهی 

سایبان های فروشگاه استفاده از ان ها عالوه بر محافظت از تابش نور مستقیم خورشید به عنوان سایبان  

به آن دسته از سایبان ها گفته می شود که با چاپ طرح یا لوگوی برند   ایبان تبلیغاتیسهای تبلیغاتی است.

کسب و کار تبلیغات مقرون به صرفه و همیشگی را برای فروشگاه یا رستوران ، کافی شاپ دارند.شما  

 می توانید از سایبان تبلیغاتی به عنوان سایبان مغازه یا سایبان کافی شاپ استفاده کنید. 

کسب اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به   برای

مجموعه ایران سایه با مشاورین و کارشناسان بخش فروش ایران سایه در تماس باشید و از   وبسایت 

آن ها در مورد انتخاب و خرید بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان کمک بگیرید.همکاران مجموعه  

 ایران سایه آمادگی خود را برای پاسخ به سواالت مشتریان گرامی اعالم می کنند. 

 فروشگاه سایبان برقی 

با پیشرفت تکنولوژی سایبان هایی تولید شد که عالوه بر زیبایی و محافظت از تابش نور خورشید، راحتی  

و آسایش را برای کاربران خود به ارمغان آوردند. با نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان برقی فروشگاه  

بلکه تنها با فشردن یک دکمه می توان به   دیگر نیاز به نیروی انسانی برای باز و بسته کردن سایبان نبود 

 راحتی از راه دور سایبان را باز و بسته کرد. 

در برابر نور خورشید و شرایط  از مزایای مهم استفاده از سایبان های برقی عالوه بر زیبایی و محافظت 

همراه دارد و   جوی ناپایدار و گرد و غبار می توان امنیت و آسایش را اشاره کرد که برای کاربران  به 

هر موقع نیاز به تغییر شیب سایبان باشد با کنترل از راه دور می توان زاویه شیب سایبان را تغییر داد و  

 آن را در موقعیت مناسب قرار داد.

https://www.samsonawnings.co.uk/commercial-products/shops-and-offices/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
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/


 

 

، سایبان   سایبان برقی دوطرفه برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه انواع سایبان برقی فروشگاهی ، 

درجه و سایبان تبلیغاتی می توانید با مراجعه به وبسایت   180بازویی ، سایبان چتری و سایبان های 

 باشید.  مجموعه با مشاورین و کارشناسان ایران سایه در ارتباط

 خرید سایبان فروشگاه 

مجموعه ایران سایه با تولید محصوالت با کیفیت و مناسب در این سال ها توانسته است رضایت مشتریان  

خود را جلب نماید.برای خرید از محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به بخش فروش محصوالت  

داشته باشید .آن ها شما را در زمینه خرید بهترین سایبان  این مجموعه با کارشناسان بخش فروش مشورت  

 ثابت و سایبان های برقی راهنمایی خواهند کرد. 

همکاران ما در بخش فروش محصوالت ایران سایه آماده پاسخگویی به تمام سواالت مشتریان محترم می  

مراحل تولید سایبان  مورد  باشند.برای دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه و کسب اطالعات الزم در  

 در این مجموعه به وبسایت ایران سایه مراجعه نمایید.  برقی

 گاهنصب سایبان فروش

شرکت های تولید سایبان های برقی با برخورداری از افراد متخصص در این زمینه محصوالت خود را با  

متلایر مناسب و با کیفیت تهیه و تولید می کنند.پس از طراحی و تولید انواع سایبان برقی مرحله نصب و  

ان چه نصب و راه اندازی  راه اندازی سایبان هاست که باید  توسط افراد باتجربه و ماهر انجام شود .چن

زیر نظر افراد متخصص انجام نشود احتمال ایجاد آسیب و خسارات  سایبان های برقی فروشگاهی یا مغازه  

 جبران ناپذیر وجود دارد. 

مهندسان فنی مجموعه ایران سایه عالوه بر طراحی و تولید انواع سایبان های برقی و سایبان ثابت با  

ب و راه اندازی سایبان می توانند این کار تخصصی را بدون کوچکترین  گذراندن دوره های تخصصی نص

خطر در محل مورد نظر انجام دهند.شما می توانید برای ثبت سفارش خود و استفاده از خدمات نصب و  

 راه اندازی انواع سایبان با مشاورین مجموعه ایران سایه در تماس باشید. 

 سایبان فروشگاه ارزان قیمت

سایبان های طراحی و تولید شده توسط شرکت های متخصص در این زمینه با توجه به نوع   به طور کلی 

مواد اولیه استفاده شده در ساخت ، ابعاد و اندازه سازه ، نوع کاربرد سایبان در محل و مساحت فضای  

 مورد نظر ، نوع و جنس پوشش سایبان ، برند و شرکت سازنده قیمت گذاری می شود. 

د برای اطالع از قیمت محصوالت تولید شده در مجموعه ایران سایه با مراجعه به وبسایت  شما می توانی

ایران سایه از قیمت محصوالت ما مطلع شوید.مشاوران و کارشناسان بخش فروش مجموعه ایران سایه  

 شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.هدف ما کیفیت و رضایت مشتریان است.  

 ن فروشگاهنمایندگی سایبا

ایران سایه یکی از برترین شرکت های طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان های اتوماتیک در  

ایران است.مجموعه ایران سایه با برخورداری از نیروی متخصص بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان  

https://iransaye.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87/
https://iransaye.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iransaye.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 

 

حصوالت ایران سایه را دارند می  را در قیمت مناسب تولید می کنند.آن دسته از عزیزانی که قصد خرید م

 توانند با مراجعه به وبسایت مجموعه سایبان مورد نظر خود را خریداری نمایند. 

ایران سایه دارای نمایندگی رسمی در سراسر کشور را دارد.برای افرادی که قصد خرید انواع سایبان  

مغازه ای را دارند می توانند با مراجعه به نمایندگی مجاز ایران سایه بهترین   سایبان برقی فروشگاه یا 

 سایبان را خریداری نمایند. 
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