
 

 

  سایبان پارکینگ 

یکی از محصوالت شرکت ایران سایھ می باشد کھ در اشکال  )  Parking sheds( سایبان پارکینگ
ساختھ می شود.سایبان ھای  مختلف و متناسب با محوطھ مورد نظر با مقاومت و استحکام باال طراحی و 

اتومبیل منازل با پوشش ھای متفاوت می تواند خودرو را در برابر نور مستقیم خورشید و شرایط آب و  
  ھوایی مختلف محافظت کند. 

طراحی و تولید می شود .قیمت   سایبان تمام اتوماتیک در انواع مختلف سایبان ثابت و  سایبان پارکینگ 
ثابت بیشتر است زیرا عالعو بر  برقی بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن بھ نسبت سایبان  سایبان  

  زیبایی ، راحتی و امنیت را برای کاربران بھ ھمراه دارد.

  انواع سایبان پارکینگ 

را می توانیم با توجھ بھ متلایر بھ کار رفتھ در سازه و نوع کاربری آن بھ انواع سایبان  سایبان پارکینگ 
پارکینگی برقی تقسیم کنیم.متلایر بھ کار رفتھ   ثابت یا سایبان سایبان پارکینگ اتومبیل خانگی و اداری یا 

  در انواع سایبان پارکینگی باید در برابر اشعھ ماورای بنفش خورشید و شرایط جوی مناطق مقاوم باشد. 

مراحل تولید سایبان برقی باید زیر نظر کارشناسان و متخصصان فنی در این زمینھ انجام شود تا امنیت و  
ر باشد و بعد از نصب و راه اندازی مشکلی برای افراد ایجاد نکند و خسارت  ایمنی در این سازه برقرا

  جانی و مالی بھ ھمراه نداشتھ باشد. 

، سایبان برقی    سایبان بازوییبرای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ انتخاب و خرید انواع سایبان چتری ،  
مجموعھ با کارشناسان  وبسایت ،سایبان تبلیغاتی و سایبان تمام اتوماتیک برقی بھتر است با مراجعھ بھ 

  و متخصصان در ارتباط باشند و از راھنمایی آن ھا بھره مند شوند. 

  قیمت سایبان پارکینگ   

پارکینگی خانگی با توجھ بھ فاکتورھای مختلف و در نظر    سایبان برقیشرکت سازنده سایبان ھای ثابت و  
فتھ در ساخت سایبان ، ابعاد و اندازه سازه ، نوع کاربری سایبان ،نوع  گرفتن مواردی چون متلایر بھ کار ر

و جنس پوشش یا سقف سایبان ،نصب تجھیزات و یراق آالت مختلف ھمھ از مواردی ھستند کھ در قیمت  
  موثر ھستند. سایبان پارکینگ 

    سایبان پارکینگ سقف چادری

یکی از بھترین متلایر بھ کار رفتھ در انواع سایبان پارکینگی ،پارچھ ھای کششی برای طراحی و ساخت  
چادری است.این پارچھ نور مستقیم خورشید را منعکس می کنند و مانع از جذب نور   سایبان پارکینگ

ن می شود  خورشید می شوند .سقف چادری سایبان ھای پارکینگ باعث خنک شدن فضای زیر سقف سایبا 
  و از گرم شدن اتومبیل در روزھای گرم سال جلوگیری می کنند. 

  خرید سایبان پارکینگ  



 

 

ھمان طور کھ می دانید سایبان ھای پارکینگی با توجھ بھ ابعاد ، متلایر بھ کار رفتھ در سازه و نوع پوشش  
ن این موارد و مشورت  سقف سایبان ، شرکت و برنده سازنده سایبان قیمت گذاری می شوند.با درنظر گرفت

  با کارشناسان متخصص در این زمینھ می توانید بھترین و با کیفیت ترین انواع سایبان را خریداری نمایید. 

می توانید با مراجعھ بھ وبسایت ایران    سایبان پارکینگبرای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ قیمت و خرید  
بت داشتھ باشید و از راھنمایی آن ھا برای خرید مناسب  سایھ با ھمکاران و مشاورین ما در این رابطھ صح 

  ترین سایبان استفاده کنید. 

  سایبان پارکینگ مدرن 

محصوالت جدید و منحصر بھ فرد ایران سایھ است . این سایبان ھا زیر نظر    سایبان ھای پارکینگی مدرن
مدرن می توان    سایبان پارکینگ افراد متخصص و با دانش فنی طراحی و ساختھ شده است.از ویژگی ھای  

  بھ سایھ اندازی مناسب در تمام ساعت ھای آفتابی اشاره کرد. 

کرد تا عالوه بر زیبایی ،پوشش  د زیاد در کنار ھم نصب از سایبان ھای پارکینگی مدرن می توان بھ تعدا
مناسبی برای محافظت و مراقبت خودروھای پارک شده داشتھ باشد.با اجرا و نصب سایبان ھای پارکینگی  

  مدرن می توان فضای مناسبی جھت پارک خودروھا ایجاد کرد. 

  سایبان پارکینگ جمع شو 

جمع شو یکی از محصوالت جدید و منحصر بھ فرد شرکت ایران سایھ است کھ با   سایبان پارکینگ 
برخورداری از تکنولوژی روز دنیا  در مواقع خاص بھ راحتی باز و بستھ می شود.سایبان پارکینگی جمع  

  شو بھ صورت دستی یا برقی قابل اجرا است. 

ھ ایران سایھ ، با مراجعھ بھ وبسایت  برای کسب اطالعات بیشتر و برقراری ارتباط با ھمکاران مجموع 
مجموعھ می توانید با شماره ھای موجود تماس حاصل فرمایید.ھمکاران ما آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت  

  مشتریان در زمینھ خرید و قیمت انواع سایبان ثابت و سایبان متحرک می باشند. 

  سایبان پارکینگ برقی 

طراحی و تولید می شوند .سایبان ھای برقی   اتوماتیک  سایبان سایبان ھای پارکینگی بھ صورت ثابت و
دارد.بسیاری از افراد بھ خاطر  امروزه طرفداران بیشتری بھ دلیل راحتی و عدم استفاده از نیروی انسانی 

  برقی استفاده می کنند.   سایبان پارکینگراحتی کار از 

سایبان متحرک پارکینگی بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن قابلیت جا بھ جایی و تغییر موقعیت  
و شیب در ھر لحظھ دارد و می تواند خودرو پارک شده را در برابر زاویھ تابش خورشید محافظت  

  نماید.قیمت سایبان برقی نسبت بھ انواع سایبان ثابت بیشتر است. 

  سایبان پارکینگ خانگی 

خانگی برای محافظت و مراقبت از خودروھای پارک شده در فضای باز ساختمان    سایبان پارکینگ کاربرد  
ھای مسکونی و خانھ ھای بزرگ ویالیی است کھ دارای حیاط و فضای باز ھستند.از مھم ترین ویژگی  



 

 

ھای این سایبان ھا عالوه بر زیبایی بھ محیط و محافظت اتومبیل ھا در برابر شرایط جوی ناپایدار برخی  
  و جلوگیری از تابش نور خورشید بھ آن ھاست.  مناطق 

بسیاری از افراد برای جلوگیری از آسیب و خسارت ھای ناشی از نور خورشید ، فضوالت پرندگان ،  
بارش ھای باران و برف و یخ زدگی خودرو از سایبان ھای خانگی استفاده می کنند.مشاورین و کارشناسان  

ایران سایھ   سایت زمینھ راھنمایی کنند.برای خرید سایبان مناسب بھ مجموعھ ما می توانند شما را در این 
  مراجعھ فرمایید. 

  سایبان پارکینگ اتومبیل ارزان

خودرو ارزان امکان خرید را برای تمام افراد مھیا می کند.این نکتھ در زمان انواع سایبان    سایبان پارکینگ 
مطرح می شود کھ باید سایبان عالوه بر پایین بودن قیمت ،کیفیت و استحکام ف پایداری   اتومبیل ارزان 

  خود را از دست ندھد و تمام خصوصیات یک سایبان سالم و مستحکم پارکینگی را داشتھ باشد. 

ری  شاید یکی از دالیل پایین بودن انواع سایبان پارکینگی ارزان بھ خاطر عدم استفاده از تجھیزات و فناو
ھای مدرن در سایبان است کھ این موضوع باعث ارزان قیمت بودن سایبان می گردد.برای خرید و سفارش  
سایبان ارزان بھتر است قبل از ثبت سفارش با کارشناس و مشاوران در این زمینھ صحبت داشتھ باشید تا  

  آن ھا شما را بھ خوبی راھنمایی نمایند. 

    

 


