
 

 

  کھ باید بدانید  خودرو نکات مھم در انتخاب سایبان پارکینگ 

یکی از بھترین گزینھ ھا برای فضای باز بیرون   )  Parking Canopy( خودرو  سایبان پارکینگ 
ساختمان ھاست کھ خودرو را در برابر بارش ھای باران و برف و نور مستقیم خورشید محافظت نماید  

  نکاتی را در نظر داشتھ باشید . خودرو   سایبان پارکینگ .الزم است در زمان انتخاب و خرید 

  خودرو  سایبان پارکینگ مشخصات 

یکی از دالیل محبوبیت سایبان ھای برقی در فضای باز و حیاط ساختمان ھای مسکونی ، اداری و تجاری  
است کھ محافظ خوبی برای خودرو و سایر  خودرو  سایبان پارکینگ ، تفریحی و گردشگری بھ عنوان 

مستقیم   ، خودروھا را در برابر تابش خودرو  سایبان پارکینگوسایل موجود در فضای باز می باشد. 
  خورشید و بارش ھای پراکنده باران و برف در فصل ھای مختلف محافظت می کند. 

امروزه استفاده از سایبان برای پوشش فضای باز ساختمان و استفاده از آن محیط برای صرف شام و گفتگو  
ن و کارشناسان  مشاوری  کاربرد دارد کھ با توجھ بھ نوع کاربری سایبان ،نام گداری برای آن ھا متفاوت است.

ما شما را در این زمینھ راھنمایی خواھند کرد . در ادامھ مجموعھ ایران سایھ ھمراه باشید تا بھ بررسی  
  و نکات مھم در انتخاب و خرید آن بپردازیم. خودرو   سایبان پارکینگکامل 

روی انسانی  یکی از محبوب ترین انواع سایبان ،سایبان ھای برقی می باشند کھ بدون دخالت دست و نی
در این میان برای آن دستھ از ساختمان ھایی کھ پارکینگ  تغییر موقعیت می دھند و باز و بستھ می شوند.

سقف دار ندارند،راه حل مناسبی در نظر گرفتھ شده است.آن ھا می توانند با سفارش سایبان ثابت و متحرک  
  استفاده کنند. پارکینگ از فضای بیرونی ساختمان بھ عنوان پارکینگ سقف دار 

قابلیت و امکانات فراوانی دارد کھ بھ افراد کمک می کند با اطمینان وسیلھ نقلیھ  خودرو  سایبان پارکینگ
را برای فضای بیرونی ساختمان انتخاب   سایبان اتوماتیکخود را در فضای باز قرار دھند . چنان چھ 

  کرده اید می توانید آن را در صورت نیاز جمع کنید. 

  خودرو  سایبان پارکینگ نصب و اجرای 

اھمیت دارد،در ھنگام نصب و راه اندازی  خودرو  سایبان پارکینگ بھ ھمان اندازه کھ طراحی و ساخت 
سایبان ھای برقی و ثابت نیز باید دقت و حساسیت داشتھ باشیم.بسیاری از سیستم ھای برقی در زمان  

  نصب و اجرای آن کیفیت محصول را تضمین می کند. ، مراحل تولید سایبان برقی 

مشاورین و کارشناسان مجموعھ ایران سایھ شما را در زمینھ انتخاب و خرید انواع سایبان برقی و سایبان  
درجھ ،سایبان کالسیک   180سایبان ، سایبان برقی دوطرفھ ، سایبان بازویی و سایبان چتریدستی ،

راھنمایی می کنند.کیفیت سایبان پارکینگی از لحاظ عملکرد و شکل ظاھری سایبان بھ مھارت و تجربھ  
  . شرکت سازنده بستگی دارد 

ھرچھ میزان مھارت و تجربھ و دانش فنی شرکت ھای سازنده در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان   
با بکارگیری  ن ھا باال خواھد بود .از این رو تیم متخصص مجموعھ ایران سایھ بیشتر باشد، کیفیت سایبا 

نیروھای متخصص و مجرب در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک و دستی توانستھ است  
برای کسب  بھترین و باکیفیت ترین محصوالت خود را تولید کند و رضایت مشتریان خود را کسب نماید.



 

 

با مراجعھ    می توانید با مشاورین و کارشناسان ماخودرو    سایبان پارکینگر در زمینھ خرید  اطالعات بیشت
  در ارتباط باشید،ھمکاران ما در ایران سایھ آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت شما ھستند.  وبسایت بھ  

  باید توجھ کنید خودرو   پارکینگسایبان  مواردی کھ در انتخاب و نصب 

مھم ترین مواردی کھ در انتخاب و نصب انواع سایبان از جملھ سایبان ھای پارکینگ باید توجھ شود  
،انتخاب متلایر و جنس سایبان با توجھ بھ محل قرارگیری سایبان و شرایط آب و ھوایی آن منطقھ باید انجام  

اصلی سایبان ھا در فضای باز ایجاد سایھ و جلوگیری از تابش نور  شود .ھمان طور کھ می دانید کاربرد 
  خورشید و محافظت و نگھداری از خودرو و سایر تجھیزات در مواقع بارندگی می باشد. 

از مھم ترین موارد در انتخاب نوع سایبان ، توجھ بھ شرایط آب و ھوایی منطقھ می باشد.برای انتخاب   
در شرایط آب و ھوایی نامناسب بھتر است برای جنس پارچھ ، موتور و متلایر سایبان   سایبان تبلیغاتی 

ان ھا را برای پوشش فضای بیرونی ساختمان  دقت کافی داشتھ باشیم تا یکی از بھترین و با کیفیت ترین سایب
  داشتھ باشیم. 

برای سایبان ھای تبلیغاتی از پارچھ ھایی کھ امکان چاپ بر روی آن ھا وجود داشتھ باشد استفاده می شود  
، چاپ تبلیغات بھ صورت دیجیتال و فلکسی بر روی سایبان ھای تبلیغاتی انجام می شود .تبلیغات بر روی  

مقرون بھ صرفھ ترین انواع تبلیغات در مقایسھ با سایر تبلیغات بر روی بیلبورد و تابلوھای  سایبان یکی از  
  تبلیغاتی در سطح شھر می باشد. 

می توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ ایران سایھ با   برقیسایبان برای انتخاب و سفارش انواع 
کارشناسان متخصص در بخش طراحی و ساخت انواع سایبان مشورت داشتھ باشید و با راھنمایی این افراد  

  بھترین و مقاوم ترین سایبان را برای مغازه یا فضای باز رستوران ، کافی شاپ داشتھ باشید. 

در مناطقی کھ دارای رطوبت و بارندگی فراوانی ھستند ،می خواھید  خودرو    پارکینگسایبان  چنان چھ از  
استفاده کنید باید ابتدا شرایط منطقھ ای خود را بھ کارشناس توضیح دھید و بھ منظور جلوگیری از خوردگی  

  ، زنگ زدگی و خراب شدن موتور سایبان ، مناسب ترین سایبان را انتخاب و خریداری کنید. 

ھ این نکتھ را در نظر داشتھ باشید کھ کیفیت در سایبان در درجھ اول باشد و بعد از آن بھ طراحی و  ھمیش
رنگ سایبان توجھ داشتھ باشید. یراق آالت مطمئن و محکم برای باز و بستھ کردن سایبان باید در نظر  

  گرفتھ شود تا مشکالتی در زمان جمع یا باز شدن سایبان برقی بھ وجود نیاید. 

  خودرو  سایبان پارکینگ یمت ق

پارکینگ از مھم ترین معیارھایی است کھ اکثر افراد برای خرید انواع سایبان بھ آن   برقی قیمت سایبان
را با توجھ بھ جنس روکش یا پوشش سایبان ،  خودرو  سایبان پارکینگ . بھ طور کلی قیمت توجھ می کنند 

جنس و متلایر بھ کار رفتھ در ساخت سازه سایبان ، نوع موتور و قطعات بھ کار رفتھ در سایبان و میزان  
  مساحت و ابعاد و اندازه سایبان محاسبھ می شود. 

،دستی یا برقی بودن نوع سایبان  خودرو  سایبان پارکینگ ر یکی از مھم ترین معیارھای قیمت گذاری د 
می باشد.سایبان ھای برقی بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن قیمت باالتری نسبت بھ سایبان ھای  



 

 

زیبایی ،راحت تر از سایبان ھای دستی باز و بستھ می شوند.برای  دستی دارند زیرا عالوه بر امنیت و 
  با مشاورین ما در تماس باشید. خودرو   سایبان پارکینگ اطالع از لیست قیمت 

  

  

 


