
 

 

 سایبان بالکن 

سازه ای مستحکم و مقاوم می باشد که در بالکن ساختمان های   (balcony canopyسایبان بالکن )

باران و .. نصب و راه  مسکونی، اداری، تجاری برای جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و نفوذ آب 

اندازی می شود.با نصب سایبان بالکن می توان در روزهای آفتابی و بارانی از این فضا برای نشستن و  

 صحبت کردن با سایر اعضای خانواده استفاده کرد. 

و سایبان ثابت تقسیم می شوند.امروزه استفاده از   سایبان برقیسایبان های مناسب بالکن به دو دسته کلی 

سایبان برقی بیشتر از سایر سایبان های موجود در بازار است زیرا عالوه بر زیبایی و تنوع در طرح و  

 موقعیت داد.رنگ سازه، سایبان را می توان به راحتی باز و بسته و تغییر 

ما در این مقاله می خواهیم شما را با مزایای نصب و راه اندازی سایبان های تراس یا بالکن ساختمان های  

مختلف آشنا کنیم.با مشاورین و کارشناسان ایران سایه همراه باشید تا اطالعات مفیدی در این زمینه در  

 اختیار شما عزیزان قرار دهند.   

 سایبان بالکنطراحی و ساخت 

سایبان ثابت یا برقی بالکن سازه ای مقاوم و مستحکم می باشد که برای استفاده از این فضا در روزهای  

گرم و سرد سال نصب و راه اندازی می شود.با طراحی و ساخت سایبان های بالکن می توان از این فضا  

نصب سایبان محوطه بالکن برای نگهداری  در ساختمان برای پرورش گیاهان و پرندگان استفاده کرد زیرا با  

 از آن ها خنک می شود. 

محدودیت در طراحی سازه سایبان های مناسب بالکن وجود ندارد اما در این میان افراد تمایل دارند از  

سازه برقی جهت پوشش فضای بالکن ساختمان خود استفاده کنند زیرا عالوه بر جلوگیری از تابش مستقیم  

نک شدن محیط، زیبایی و جذابیت باالیی دارد و به راحتی بدون دخالت نیروی انسان باز  نور خورشید و خ 

 و بسته می شود.   

 مزایای نصب سایبان بالکن  

نصب سایبان بالکن مزایای فراوانی دارد که می توان با توجه به آن بهترین سایبان را انتخاب و خریداری  

بان بالکن می توان به زیبایی ، آسایش و راحتی کاربران  نمود .از مهم ترین مزایای خرید و نصب سای

،تنوع در طرح و رنگ و مدل، نصب تجهیزات مدرن و هوشمند بر روی سایبان،جلوگیری از ورود خاک  

 و نفوذ آب باران و برف در روزهای سرد و پاییزی اشاره کرد. 

اسان ما در شرکت تخصصی  جهت کسب اطالعت بیشتر در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشن

و سایبان ثابت بالکن ایران سایه در ارتباط باشید.همکاران ما در   سایبان تمام اتوماتیکطراحی و ساخت 

 این مجموعه با دانش فنی و مشاوره رایگان شما عزیزان را راهنمایی خواهند کرد.

 حل تولید سایبان برقی بالکنمرا

مراحل تولید سایبان برقی بالکن و سایر محصوالت با کیفیت ایران سایه در وبسایت رسمی این مجموعه  

وجود دارد.افرادی که قصد خرید محصوالت این مجموعه را دارند می توانند با مراجعه به سایت تمامی  

 سایبان کالسیک و .. را از نزدیک مشاهده کنند.   مراحل تولید و ساخت انواع سایبان برقی فول باکس و
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مشاورین و کارشناسان فنی مجموعه نیز آماده پاسخگویی به تمام سواالت در این زمینه می باشند.مجموعه  

زمینه تولید و فروش انواع سایبان می توانند مشاور مناسبی برای  ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در  

 شما عزیزان باشند. 

 عوامل موثر بر قیمت سایبان بالکن

تعیین قیمت سایبان بالکن عوامل مختلفی وجود دارد که با در نظر گرفتن هر یک از آن ها می توان  برای 

قیمت نهایی سازه را محاسبه کرد.فاکتورهای موثر بر قیمت سایبان ها شامل مواد اولیه به کار رفته در  

فضای باز بیرون   ساخت سازه سایبان، جنس پوشش یا پارچه سایبان، ابعاد و اندازه سایبان و مساحت 

 ساختمان،برند و شرکت تولید کننده و نصب تجهیزات هوشمند و مدرن و.. 

ایران سایه   اتوماتیک  سایبانبرای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و دریافت لیست قیمت محصوالت 

می توانید با مراجعه به سایت رسمی مجموعه اطالعات الزم را کسب نمایید.در صورت نیاز به مشاوره  

 در این زمینه با همکاران ما در تماس باشید.  

 خرید سایبان ارزان برای بالکن خانه

کته را همیشه عنوان می کنند که قبل از انتخاب و خرید هر  مشاورین و کارشناسان ما در ایران سایه این ن

محصول بهتر است شناخت کافی در مورد آن داشته باشید و با توجه به نیاز و خواسته خود بهترین محصول  

 را خریداری فرمایید. 

و ..    برای خرید سایبان ارزان و مناسب بالکن یا تراس خانه های ویالیی یا ساختمان های تجاری و اداری 

می توانید به سایت مجموعه ایران سایه مراجعه فرمایید.در بخش فروش محصوالت کلیه سایبان های  

 طراحی شده در این مجموعه به نمایش گذاشته شده است.

 اجرا و راه اندازی سایبان بالکن

ره کرد.این  از خدمات مهم و برتر مجموعه ایران سایه می توان به نصب و راه اندازی سایبان در محل اشا

،نصب  قطعات سایبان برقیمجموعه عالوه بر طراحی و ساخت انواع سازه های سایبانی ، تعمیر و تعویض  

و راه اندازی سایبان اتوماتیک را در محل با قیمت مناسب و در زمان کوتاه انجام می دهد.هدف ما در  

 ت طراحی سایبان ایران سایه جلب رضایت مشتریان محترم می باشد. شرک

 نمایندگی خدمات سایبان اتوماتیک بالکن

ایران سایه یکی از بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک و سایبان  

،سایبان برقی بازویی،سایبان برقی دوطرفه، سایبان پارکینگ، سایبان   سایبان چتریثابت بالکن، 

 فروشگاهی و .. می باشد . 

ر به محصوالت و خدمات با کیفیت ایران  مشتریان در سراسر کشو سترسی د این مجموعه جهت راحتی و 

سایه در نظر دارد نمایندگی های رسمی و مجاز خود را با ارائه کلیه خدمات و فروش محصوالت ایجاد  

نماید.جهت اخذ نمایندگی رسمی این مجموعه و اطالع از آدرس نمایندگی های رسمی ایران سایه در  

 شهرهای مختلف به سایت مجموعه مراجعه فرمایید. 
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 پروژه نصب سایبان آفتابگیر بالکن

در تصویر پروژه نصب و راه اندازی سایبان برقی بالکن را مشاهده می فرمایید که توسط تیم حرفه ای و  

ش  عالوه بر تولید و فرو  ایران سایه تخصصی ایران سایه در زمان کوتاه با قیمت مناسب انجام گرفته است.

محصوالت با کیفیت ،خدمات نصب و راه اندازی سایبان را با رعایت نکات ایمنی و استانداردهای موجود  

 انجام می دهد. 

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با شماره های موجود در سایت در تماس باشید تا  

ان محترم قرار دهند.هدف ما در مجموعه  مشاورین ما اطالعات الزم را در این مورد در اختیار شما مشتری 

 ایران سایه ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت به شما عزیزان می باشد. 
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