
 

 

 سایبان فنری  

طراحی شده شرکت ایران سایه می   محصوالت مدرن  یکی از ( Spring canopiesسایبان فنری ) 

ارای قابلیت حرکت می باشد.در سایبان های فنری  باشد که عالوه بر زیبایی و کارایی فوق العاده خود د 

برقی با نصب موتور الکتریکی بر روی آن باز و بسته شدن سایبان کنترل شده از راه دور بدون دخالت  

 دست می باشد. 

نیز   سایبان بازویی را به دلیل دارا بودن بازوهای مستحکم برای باز و بسته شدن به عنوان  سایبان فنری

در بازار فروش شناخته می شوند.در این میان ممکن است نام های مختلفی برای این نوع از سایبان های  

محافظت کننده به گوشمان برسد که در اصل همه کار مراقبت و نگهداری در برابر تابش نور خورشید و  

 شرایط جوی ناپایدار را انجام می دهند. 

،   سایبان فنریه و فعالیت درخشان در زمینه طراحی و تولید انواع مجموعه ایران سایه با سال ها تجرب 

  سایبان بازویی ، سایبان کالسیک ، سایبان تبلیغاتی ، سایبان چتری و سایبان های تمام اتوماتیک و .. را 

مجموعه ایران    وبسایت شما می توانید برای اطالع از قیمت این محصوالت و ثبت سفارش خود به دارد .

    سایه مراجعه فرمایید .همکاران ما آماده پاسخگویی به سواالت مشتریان گرامی می باشد. 

 انواع سایبان فنری 

سایبان های فنری مزایا و کاربردهای فراوانی دارند و با توجه به ویژگی های خاص آن ها طرفداران  

شش در مکان های عمومی باز تجاری ، مسکونی ، اداری و تفریحی  بسیاری داشته و می توانند به عنوان پو 

 مورد استفاده قرار گیرند. 

میزان درخواست این نوع از سایبان های پوششی بسیار باالست زیرا عالوه بر راحتی در استفاده و نصب  

بودجه و سلیقه مشتریان  و راه اندازی سایبان فنری، دارای طرح و مدل های متفاوتی هستند که با توجه به  

 می توان از میان آن ها یکی را انتخاب کرد. 

به طور کلی سایبان ها به دو دسته سایبان برقی و سایبان ثابت تقسیم می شوند.با نصب موتور الکتریکی  

بر روی سایبان های فنری می توان از آن ها به عنوان سایبان های برقی برای پوشش فضای باز استفاده  

بان های برقی عالوه بر زیبایی ، راحتی و آسایش را برای کاربران ایجاد می کنند.شما می توانید  کرد.سای 

ازویی ، سایبان برقی فروشگاهی و .. به وبسایت  ، سایبان برقی ب برقی سایبان چتری برای سفارش انواع 

 مجموعه ایران سایه مراجعه فرمایید. 

کارشناسان و مشاورین ما در این زمینه می توانند شما را راهنمایی کنند.جهت انتخاب و خرید انواع سایبان  

ه استفاده  های ثابت و سایبان برقی فنری می توانید از راهنمایی همکاران متخصص مجموعه ایران سای 

 کنید. 

 نصب سایبان فنری 

نصب و راه اندازی انواع سایبان ثابت و سایبان های برقی فنری نیاز به تخصص و تجربه دارد.افراد 

مبتدی نمی توانند سایبان های برقی یا حتی سایبان های ثابت را برای پوشش فضای باز ساختمان نصب  

 از بعد از نصب و راه اندازی سایبان بسیار باال می رود.   کنند زیرا احتمال ایجاد مشکل یا آسیب های ناشی
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شرکت ایران سایه افراد فنی و آموزش دیده ای را در این زمینه در اختیار دارد.شما می توانید با پرداخت  

ثابت و سایبان های برقی و خدمات نصب    فنری   سایبانهزینه از خدمات مربوط به طراحی و ساخت انواع  

 تعمیر و نگهداری از سایبان استفاده کنید. و راه اندازی ، 

مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص و آموزش دیده در زمینه نصب و راه اندازی انواع  

و سایبان ثابت می توانند   سایبان برقی دوطرفه بازویی ، سایبان چتری ، سایبان تبلیغاتی ، سایبان های 

ر این زمینه با  خدمات برتر و با کیفیت را به مشتریان گرامی ارائه دهند.برای کسب اطالعات بیشتر د 

همکاران ما در تماس باشید و از راهنمایی این افراد در خصوص انتخاب و خرید سایبان برقی و ثابت  

 استفاده کنید. 

 سایبان برقی فنری 

تولید شده توسط شرکت های متخصص در این زمینه سایبان   سایبان فنرییکی از پرطرفدارترین انواع 

برقی فنری می باشد.همان طور که می دانید از سایبان به منظور جلوگیری از ورود نور خورشید به داخل  

و ورود نم و رطوبت در شرایط جوی ناپایدار استفاده می شود.شما می توانید برای خرید انواع محصوالت  

 مراحل تولید سایبان برقی در این شرکت به وبسایت آن مراجعه فرمایید .  ایران سایه و مشاهده

کارشناسان و مشاورین مجموعه ایران سایه آماده ارائه خدمات باکیفیت و مشاوره در زمینه انتخاب و خرید  

  بهترین سایبان برقی هستند.برای اطالع از قیمت انواع سایبان های برقی فنری و سایبان های ثابت فنری 

 می توانید به وبسایت مجموعه مراجعه کنید و لیست قیمت محصوالت را دریافت نمایید. 

 قیمت سایبان فنری 

سایبان های فنری را با توجه به مواد اولیه به کار رفته در طراحی و ساخت سایبان ، ابعاد و اندازه سایبان،  

در فضای باز و جنس پارچه و .. قیمت گذاری می شود.به طور کلی سایبان   فنری  سایبان نوع کاربری 

 های برقی به دلیل نصب تجهیزات و موتور الکتریکی نسبن به سایبان های ثابت قیمت باالتری دارند . 

برای کسب اطالعات بیشتر از هزینه خدمات شرکت ایران سایه و قیمت محصوالت این شرکت می توانید  

 ه بخش فروش با مشاورین و کارشناسان متخصص در این زمینه مشورت داشته باشید. با مراجعه ب

 نمایندگی سایبان فنری 

  سایبان فنری مجموعه ایران سایه با سابقه درخشان و فعالیت گسترده در زمینه طراحی و ساخت انواع 

رضایت مشتریان   برقی و سایبان ثابت با قابلیت های خاص و ویژگی های منحصر به فرد توانسته است 

 خود را با ارائه محصوالت با کیفیت و مرغوب به دست آورد. 

این مجموعه دارای نمایندگی های مجاز در سراسر کشور بوده و آن دسته از افرادی که قصد خرید  

محصوالت شرکت ایران سایه را دارند می توانند با مراجعه به نمایندگی مجاز در شهر خود بهترین و با  

 ین محصوالت تولیدی شرکت ایران سایه را خریداری نمایند. کیفیت تر 

کارشناسان و مشاورین متخصص در نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه می توانند شما را راهنمایی  

کنند.در صورت ایجاد هر گونه مشکل در محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به نمایندگی های  

 استفاده از گارانتی محصوالت اقدام کنید.      مجاز در سراسر کشور جهت 
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 عکس سایبان فنری 

یکی از سایبان های پرطرفدار در میان انواع   سایبان فنری همانطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید 

  سایبان  سایبان های تولید شده توسط شرکت ایران سایه است.این سایبان را می توان به صورت ثابت یا

وشش فضای باز اماکن مختلف خریداری کرد.برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه انواع  برقی برای پ 

و سایبان ثابت می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ایران سایه با کارشناسان بخش فنی   سایبان برقی 

 در تماس باشید. 
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