
 

  نمایندگی سایبان 

تمام نقاط سراسر ایران  می    درمجموعھ ایران سایھ  )  Canopy representation(   نمایندگی سایبان
باشد و محصوالت با کیفیت و مستحکم با طول عمر باالیی را زیر نظر کارشناسان متخصص و فنی  

برقی و ثابت را در نمایندگی سایبان ھای ایران  طراحی و تولید می کند.شما می توانید انواع سایبان ھای 
  سایھ مشاھده و خریداری نمایید. 

تر و مشاوره در مورد انتخاب و خرید انواع سایبان تمام اتوماتیک و سایبان ھای  برای کسب اطالعات بیش 
درجھ و.. با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ با   180، سایبان  سایبان بازویی ثابت چتری ،سایبان تبلیغاتی ، 

  دفتر فروش در تماس باشید. 

کاربرد اصلی سایبان ھای ثابت و برقی برای محافظت و جلوگیری از ورود نور خورشید و نفوذ رطوبت  
ارچھ  و آب بھ داخل ساختمان می باشد.قیمت انواع سایبان ھای ایران سایھ با توجھ بھ جنس سازه ، نوع پ

  ،نوع سایبان و ابعاد و اندازه سایبان محاسبھ می شود. 

سایبان ھای برقی و ثابت با مراجعھ بھ بخش فروش مجموعھ ایران  شما می توانید برای اطالع از قیمت 
سایھ با مشاورین و ھمکاران ما در این مجموعھ صحبت داشتھ باشید و با توجھ بھ بودجھ و سلیقھ خود  

     نتخاب نمایید. بھترین سایبان را ا

  نمایندگی سایبان در سراسر کشور 

ایران سایھ با سال ھا تجربھ در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان ھای ثابت و برقی ساختمان توانستھ  
است فعالیت مستمر و مفیدی را داشتھ باشد و نمایندگی محصوالت خود را در سراسر کشور بھ صورت  

مجموعھ ایران سایھ نماینده ھای فعال در سراسر    وبسایتید با مراجعھ بھ  شما می توانفعال داشتھ باشد .  
  کشور را بشناسید و در صورت نیاز محصوالت سایبان را از نمایندگی ایران سایھ سفارش دھید. 

 نمایندگی سایبان برقی 

ایران سایھ با تکیھ بر تجربھ و دانش فنی خود در زمینھ طراحی و تولید ،نصب و راه اندازی   مجموعھ
، سایبان رستوران و کافی شاپ ، سایبان پارکینگ ، سایبان   اتیسایبان تبلیغانواع سایبان برقی از جملھ 

بازویی ، سایبان چتری و .. توانستھ است بھترین نمایندگی سایبان برقی در سراسر کشور را داشتھ باشد و  
  بھترین و با کیفیت ترین محصوالت خود را بھ مشتریان محترم خود عرضھ کند. 

انواع سایبان اتوماتیک و ثابت با مراجعھ بھ وبسایت ایران سایھ با  شما می توانید برای انتخاب و خرید 
دفتر فروش و مشاوران مجموعھ در تماس باشید و از راھنمایی این عزیزان جھت خرید مطمئن و قابل  

  اعتماد سایبان برقی بھره مند شوید.ھمکاران ما آماده پاسخگویی بھ سواالت شما ھستند. 

  نمایندگی سایبان در اھواز 

نمایندگی سایبان ھای برقی ایران سایھ در سراسر کشور از جملھ اھواز برای نصب و اجرای انواع سایبان  
سایبان برقی و نصب و راه اندازی سایبان    وجود دارند .برای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ مراحل تولید 

  در اھواز می توانید با دفتر فروش مجموعھ ایران سایھ در تماس باشید . 



 

ران سایھ فروش تخصصی انواع سایبان ثابت و برقی را در سراسر کشور انجام می دھد .برای دریافت  ای
اطالعات تکمیلی و ھم چنین قیمت محصوالت مجموعھ ایران سایھ می توانید با مشاورین و کارشناسان ما  

  در تماس باشید. 

  نمایندگی سایبان در کرمان

ایران سایھ در تمام شھرھای ایران از جملھ کرمان نمایندگی محصوالت خود را دارد . نصب و اجرای  
را می توانید    سایبان تمام اتوماتیک ، سایبان کالسیک ، سایبان چتری ،  سایبان تبلیغاتی انواع سایبان برقی ،  

  در نمایندگی کرمان وسایر نمایندگی ھای سراسر کشور پیدا و خریداری نمایید.  

روش انواع سایبان ھای برقی و ثابت با کارشناسان ایران  جھت تکمیل اطالعات خود در زمینھ خرید و ف
،ھمکاران ما آماده ارائھ خدمات برتر بھ مشتریان محترم می باشند.برای خرید انواع  سایھ در تماس باشید 

  سایبان برقی و سایبان ثابت با دفتر فروش کرمان در تماس باشید. 

  نمایندگی سایبان در مشھد 

جموعھ ایران سازه عالوه بر زیبایی و شیک بودن از مقاومت و استحکام و  ی تولید شده در مسایبان ھا 
کیفیت مطلوبی برخوردار ھستند.ایران سایھ در سراسر کشور از جملھ استان خراسان رضوی و شھر مشھد  

  مقدس نمایندگی دارد.  

ایران سایھ در مشھد سایبان  شما می توانید برای تکمیل اطالعات خود در این زمینھ با مراجعھ بھ نمایندگی  
سایبان در مشھد یکی از بھترین نمایندگی ھای مجاز مجموعھ ایران    انواع  نمایندگیخود را خریداری کنید. 

    سایھ می باشد کھ می توانید با خیال راحت بھترین سایبان را خریداری نمایید. 

  نمایندگی سایبان در اصفھان

در رنگ و طرح متفاوت طراحی و ساختھ می  کاربری  سایبان ھای ایران سایھ با توجھ بھ نوع
را بررسی می کنند تا محصوالت با   برقی  یبانمراحل تولید ساشود.کارشناسان بخش فنی مجموعھ تمامی 

  کیفیت را در اختیار مشتریان محترم قرار دھند. 

برقی و سایبان    در اصفھان یکی از مجموعھ ھای فروش انواع سایبان برقی و ثابت  سایبان  انواع  نمایندگی 
نظر   مورد سایبان مناسب ترین و با کیفیت ترین نوع است کھ می توانید با مراجعھ بھ آن  ثابت در کشور

  خود را خریداری نمایید. 

  نمایندگی سایبان در تھران

ایران سایھ با برخورداری از افراد مجرب با دانش فنی و استفاده از تجھیزات مدرن  مجموعھ سایبان برقی  
ان بازویی ، سایبان چتری ، سایبان اتوماتیک و سایبان ھای کالسیک  در ساخت انواع سایبان برقی ، سایب 

  شتریان خود قرار دھد. م توانستھ است خدمات برتر و با کیفیتی را در اختیار 

مجموعھ ایران سایھ در سراسر کشور نمایندگی دارد. افرادی کھ در تھران زندگی می کنند می توانند با  
یران سایھ بھترین و با کیفیت انواع سایبان را خریداری نمایند.جھت کسب  مراجعھ بھ نمایندگی ھای سایبان ا

  اطالعات بیشتر در این زمینھ با مشاورین نمایندگی تھران در تماس باشید.  



 

  نمایندگی سایبان در بندرعباس

مجموعھ ایران سایھ در سراسر کشور نمایندگی دارد .شما می توانید در ھر جای ایران کھ ھستید برای  
سایبان    انواع   فارش و خرید انواع سایبان با نمایندگی ھای مجموعھ ایران سایھ در ارتباط باشید. نمایندگی س

  در بندرعباس بھترین و با کیفیت ترین محصوالت ایران سایھ را بھ ھم وطنان  عزیز ارائھ می کند. 

ای مجاز ایران سایھ در سراسر  برای تکمیل اطالعات خود در این زمینھ می توانید با مراجعھ بھ نمایندگی ھ
کشور محصوالت باکیفیت این مجموعھ را خریداری کنید. مشاورین و کارشناسان مجموعھ ایران سایھ شما  

  را راھنمایی خواھند کرد. 

سایبان ھای برقی در نمایندگی بندرعباس ھمانند سایر نمایندگی ھای مجاز شرکت ایران سایھ با بھترین  
سایبان ھا انجام می  و ساختھ می شوند و زیر نظر افراد متخصص نصب و اجرای    متلایر و کیفیت طراحی 

شود.شما می توانید برای سفارش بھترین سایبان از لحاظ کیفیت و جنس متلایر بھ کار رفتھ با مراجعھ بھ  
    وبسایت ایران سایھ با مراحل تولید سایبان ھای برقی و سایبان ثابت آشنا شوید.

    

  

 


