
 

 

 سقف جمع شو  

یا سقف متحرک سازه ای جدید از انواع سایبان های   (movable pergola roofسقف جمع شو )

خواهد بود.این  اتوماتیک می باشد که با کارایی و ویژگی خاص خود برای محیط های مختلف قابل اجرا 

محصول به دلیل زیبایی،مقاومت و سهولت در زمان باز و بسته شدن آن انتخاب مناسب برای پوشش فضای  

 باز رستوران، کافی شاپ محسوب می شود. 

زان را راهنمایی  با تجربه و فعالیت مستمر و مفید در این زمینه می تواند شما عزی ایران سایهمجموعه 

کند.جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد سقف برقی جمع شونده می توانید با مشاورین ما همراه باشید تا  

 اطالعات مفیدی در اختیار شما عزیزان قرار دهند. 

 مراحل تولید سقف جمع شو

طراحان متخصص و کارشناسان   مراحل تولید سقف های متحرک جمع شو در مجموعه ایران سایه توسط 

و سقف جمع شو می    سایبان اتوماتیکفنی انجام می شود.برای مشاهده تمامی مراحل ساخت و تولید انواع  

 د به سایت رسمی مجموعه ایران سایه مراجعه فرمایید.  توانی

کارشناسان فنی ابتدا با بررسی شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه و سپس با توجه به خواسته مشتریان  

و میزان بودجه در نظر گرفته از سوی آن ها بهترین و با کیفیت ترین سازه سایبان یا سقف متحرک را  

 مان مسکونی یا اداری، تجاری انتخاب می کنند. برای پوشش فضای باز ساخت

برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه به سایت با مشاورین و کارشناسان ما در  

بخش فروش در تماس باشید.همکاران ما با صبر و حوصله شما عزیزان را در زمینه انتخاب و خرید  

 ند کرد. بهترین سقف جمع شو راهنمایی خواه

 انتخاب بهترین سقف جمع شو

سایبان تمام  سقف های متحرک و جمع شو محصولی جدید و مدرن از شرکت های طراحی و ساخت 

در ایران است که به خاطر زیبایی،سبک بودن ، مقاومت و دوام باالی آن ها، نوع باز و بسته   اتوماتیک

شدن سازه و از نظر طراحی شیک و قیمت مناسب آن بهترین انتخاب برای پوشش فضای باز محوطه  

 ساختمان محسوب می شود.  

 قیمت سقف جمع شو 

تولید آن مورد استقبال تمامی افراد در سراسر  سقف جمع شو محصول شیک و مدرن، کاربردی است که با  

کشور قرار گرفت.با توجه به نوع آب و هوای منطقه در سراسر ایران می توان بهترین و مناسب ترین  

 سقف جمع شو را سقف متحرک با پارچه پی وی سی در نظر گرفت. 

رین آن ها را می توان به  عوامل و فاکتورهای مختلفی در تعیین قیمت سقف جمع شو موثر هستند که مهم ت 

نوع و کاربرد سازه، نصب تجهیزات مدرن و هوشمند ،جنس پارچه یا پوشش سقف برقی،ابعاد و اندازه و  

مساحت فضای باز ساختمان در نظر گرفت.برای دریافت لیست قیمت محصوالت طراحی شده مجموعه  

 ایران سایه می توانید با مشاورین ما در تماس باشید. 
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 متحرک جمع شونده   سقف  کاربرد 

سقف متحرک جمع شونده سازه ای محکم و پرطرفدار است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه  

طراحان و کارفرمایان قرار گرفته است.این نوع سازه را می توان در فضاهای مختلف از جمله تراس یا  

پ و استادیوم،استخر و  بالکن ساختمان های مسکونی و ویالهای شخصی، رستوران،فودکورت،کافی شا 

 محیط های تفریحی و گردشگری انتخاب و طراحی کرد.

سقف متحرک جمع شونده در مقایسه با سقف های ثابت گزینه های مناسب و محبوب تری هستند.مهم ترین  

ویژگی سقف های متحرک این است که در ساعت های عدم نیاز به سقف تنها با فشردن دکمه ای از راه  

سقف پوششی را جمع یا باز کرد.مجموعه ایران سایه طراح و تولید کننده انواع سایبان برقی  دور می توان  

باشد.برای مشاهده محصوالت و  ،سایبان فروشگاهی و تبلیغاتی و .. در ایران می سقف متحرکبازویی، 

ثبت سفارش در مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به سایت با مشاورین و کارشناسان ما در این  

 مجموعه در تماس باشید.هدف ما جلب رضایت شما مشتریان محترم می باشد. 

 فروش انواع سقف متحرک جمع شو 

از مواد اولیه و پوشش خاص استفاده می شود تا سازگار    در کشور ایران با توجه به نوع آب و هوای منطقه

جمع شو  و مقاومت خوبی با شرایط موجود داشته باشد.مجموعه ایران سایه با فروش انواع سقف متحرک 

و سازه های سایبانی مختلف توانسته است با در نظر گرفتن بودجه و نیاز مشتریان و نوع وضعیت آب و  

 ت را طراحی و تولید کند.هوایی منطقه بهترین محصوال

 نمایندگی نصب و فروش سقف جمع شو 

نمایندگی های رسمی ایران سایه کلیه خدمات و محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه را در اختیار  

مشتریان قرار می دهند.ایران سایه یکی از بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و ساخت انواع سایبان  

 ، سایبان فروشگاهی، سایبان برقی دوطرفه و سقف جمع شو در ایران است. سایبان تبلیغاتیبرقی بازویی،  

و استفاده از مواد اولیه و با کیفیت توانسته است   این شرکت با برخورداری از نیروی فنی با مهارت باال

رضایت مشتریان خود را با طراحی و تولید محصوالت متنوع و با کیفیت جلب نماید.در این میان برای  

دسترسی راحت و بدون دردسر مشتریان شرکت ایران سایه نمایندگی های رسمی خود را جهت ارائه  

ایجاد کرده است.برای اطالع از آدرس نمایندگی های رسمی    خدمات و فروش محصوالت در سراسر کشور

 مجموعه ایران سایه می توانید با مشاورین ما در این مجموعه در تماس باشید.  

 پروژه اجرا و راه اندازی سقف جمع شونده 

در تصویر پروژه نصب و راه اندازی سقف جمع شونده در فضای باز محوطه ساختمان مشاهده می فرمایید  

که توسط تیم حرفه ای و تخصصی ایران سایه طراحی و نصب شده است.همانطور که می دانید گروه  

و سایبان ثابت و هم چنین سقف های   سایبان برقی تخصصی ایران سایه در زمینه طراحی و تولید انواع 

 متحرک تاشو تخصص باالیی دارد. 

https://iransaye.com/category/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/
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/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/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/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 

 

این مجموعه عالوه بر تولید ، نصب و اجرای محصوالت را در محل زیر نظر کارشناسان فنی مجموعه  

ب اطالعات بیشتر در زمینه خدمات نصب و راه اندازی سقف های متحرک  خود انجام می دهد.جهت کس

 جمع شونده می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید.   

 خدمات پس از فروش سقف متحرک ایران سایه 

مجموعه ایران سایه عالوه بر طراحی و ساخت انواع سایبان برقی بازویی، سایبان ثابت چتری، سایبان  

تبلیغاتی ، سقف متحرک و جمع شو ،خدمات برتر و با کیفیتی را به مشتریان خود ارائه می دهد از مهم  

و سقف   قطعات سایبان برقیترین خدمات پس از فروش این محصوالت می توان به تعمیر و تعویض 

 سایبان در محل با قیمت مناسب اشاره کرد.  متحرک،سرویس و نگهداری
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