
 

 

 سایبان دوطرفه اتوماتیک 

در پارکینگ های روباز،  ( Automatic double sided canopiesسایبان دوطرفه اتوماتیک )

جهت جلوگیری از تابش نور خورشید به صورت مستقیم و از بین رفتن رنگ ماشین به مرور زمان،  

استفاده قرار می گیرد. در این صورت دیگر خبری از گرمای شدید در داخل ماشین    سایبان اتوماتیک مورد 

 انواع گوناگونی دارد.  سایبان اتوماتیک .نخواهد بود 

سایبان  .هستند سایبان برقی  از انواع  سایبان اتوماتیک چتری  سایبان اتوماتیک، سایبان اتوماتیک متحرک و  

قیمت سایبان اتوماتیک چتری با توجه   .رای فضای بیرونی است اتوماتیک چتری یکی از بهترین گزینه ها ب

سایبان اتوماتیک های متحرک را در هر جایی می توان نصب  .به امکانات سایبان اتوماتیک، متفاوت است 

 … کرد. کنار استخر، محوطه باز رستوران ها و هتل ها، روی تراس ها و داخل محوطه باغ و 

ها عالوه بر کاربردی که در جلوگیری از نور آفتاب دارند، سایبان اتوماتیک می توانند   سایبان اتوماتیک 
ان شده هم جلوگیری کنند. اگر شما هم عالقه زیادی به استفاده از سایبان  از ریزش باران در بخش های سایب

با انتخاب و خرید    . برقی دارید و دوست دارید لذت خوردن صبحانه زیر سایبان اتوماتیک را از دست ندهید 
 بهترین سایبان برقی می توانید راحتی و آرامش را در فضای باز بیرون ساختمان داشته باشید. 

تماس بگیرید تا به شما تیم مشاوره سایبان اتوماتیک، بهترین  سایبان اتوماتیک ایران سایه شاوره با تیم م 
سایبان برقی اتوماتیک که از لحاظ قیمت، مقرون به صرفه و از نظر کیفیت سایبان اتوماتیک در میان  

ن زمینه شما را  مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه در ای.اجناس دیگر، برتری دارند، معرفی کنند 
 راهنمایی خواهد کرد. 

 بهترین سایبان دوطرفه اتوماتیک 

بهترین سایبان دوطرفه اتوماتیک یکی از پرفروش ترین محصوالت مجموعه ایران سایه می باشد که از  
دو عدد سایبان برقی بازویی که بر روی یک سازه فلزی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند نصب شده به  

جدا از هم از راه دور باز و  ک از سایبان ها مستقل از سایبان دیگری بوده و به صورت طوری که هر ی
بسته می شوند.سایبان دوطرفه اتوماتیک در ابعاد  و اندازه مختلف ، طرح و رنگ متفاوت در بازار فروش  

 وجود دارد.

با کادر حرفه ای و متخصص در این زمینه می تواند شما را راهنمایی کند تا بهترین   ایران سایه مجموعه 
سایبان دوطرفه اتوماتیک را خریداری فرمایید.برای دریافت اطالعات تکمیلی می توانید با مراجعه به  

ما در این طمینه شورت داشته باشید.همکاران ما در این  وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان 
 مجموعه آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما عزیزان می باشند. 

 خرید سایبان دوطرفه اتوماتیک 

سایبان دوطرفه اتوماتیک ایران سایه با استفاده از پارچه های صد در صد ضد آب به هیچ عنوان رطوبت  
د و عالوه بر زیبایی خود باعث می شوند که در برابر تابش نور خورشید  و آب را از خود عبور نمی دهن

از خود مقاومت نشان دهند.شایان دگر است که بر روی این سایبان ها امکان نصب تجهیزات و سیستم های  
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سرمایشی و گرمایشی وجود دارد تا در روزهای گرم و سرد سال با روشن نمودن این تجهیزات فضا گرم  
 .و خنک گردد 

یا بدون موتور،   سایبان برقی بازویی با موتوربرای خرید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی دوطرفه، 
بان مغازه یا فروشگاهی، سایبان  پارکینگ خودرو و غیره می توانید  سایبان چتری، سایبان کالسیک، سای

با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین ما در این زمینه مشورت داشته باشید.همکاران ما با بررسی  
شرایط مختلف از جمله میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی مشتریان، ابعاد و اندازه و مساحت فضای  

یرونی، جنس پوشش سایبان و طرح و رنگ آن بهترین نوع سایبان برقی را به مشتریان محترم معرفی  باز ب 
 خواهند کرد.   

 قیمت سایبان دوطرفه اتوماتیک 

عوامل مختلفی در تعیین قیمت سایبان دوطرفه اتوماتیک موثر هستند که با بررسی هر یک از آن ها می  
تخمین زد.با توجه به مواردی از جمله ابعاد و اندازه سازه ،  توان قیمت نهایی محصول طراحی شده را 

برند و شرکت طراحی و تولید سایبان، جنس پارچه پوششی سایبان،نصب موتور الکتریکی و تجهیزات  
مختلف بر روی سایبان ، متلایر به کار رفته در تولید سازه می توان قیمت سایبان برقی و ثابت را محاسبه  

 کرد.

ن سایه با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و ابزار آالت مختلف و بهره گیری از افراد  مجموعه ایرا 
متخصص و مجرب در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و ثابت توانسته است بهترین محصوالت  

اورین  برای دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید با مشخود را به بازار فروش عرضه نماید.
 و کارشناسان ما در تماس باشید. 

 اجرا و نصب سایبان دوطرفه اتوماتیک 

یکی از خدمات بر تر و با کیفیت مجموعه ایران سایه نصب و اجرا سایبان برقی و سایبان ثابت در محل  
توسط افراد متخصص می باشد.با رعایت ایمنی و استانداردهای الزم می توان سایبان های دوطرفه برقی  

نصب و راه اندازی کرد.مجموعه ایران سایه آماده ارائه محصوالت و خدمات مختلف از جمله نصب و  را  
 اجرا سایبان، تعمیر و سرویس سایبان ، تعمیر یا تعویض قطعات سایبان می باشد. 

برای دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما در تماس  
باشید تا آن ها شما را در این زمینه راهنمایی کنند.همکاران ما در مجموعه ایران سایه با دانش فنی و  

 و نصب و راه اندازی آن را با دقت انجام می دهند.   مراحل تولید سایبان برقیرعایت ایمنی کامل تمام  

 نمایندگی فروش سایبان دوطرفه اتوماتیک  

سایبان دوطرفه اتوماتیک ایران سایه یکی از پرطرفدارترین محصوالت این مجموعه می باشد یرا عالوه  
تقیم خورشید و جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل ، زیبایی  بر پوشش مناسب در برابر تابش مس

خاصی دارد .تنوع در طرح و مدل و رنگ سایبان برقی دوطرفه باعث شده که محبوبیت این سایبان در  
 میان افراد بیشتر شود. 
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در سایر    بسیاری از افرادی که قصد خرید انواع سایبان ثابت یا برقی را از مجموعه ایران سایه دارند اگر
شهرهای ایران باشند مشکالتی جهت انتخاب و خرید محصول خواهند داشت.مجموعه ایران سایه برای  
برطرف کردن این مشکل و گسترش فعالیت خود نمایندگی های فروش محصوالت و ارائه خدمات خود را  

 در سراسر نقاط ایران به منظور دسترسی راحت تر مشتریان احداث کرده است. 

توانید برای دریافت خدمات برتر و انتخاب و خرید محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه با  شما می 
مراجعه به نمایندگی رسمی شهر خود محصول و خدمات ایران سایه را داشته باشید.همکاران ما زیر نظر  

 مجموعه مرکزی ایران سایه تمام محصوالت و خدمات را به مشتریان ارائه می دهند.   

    

 


