سایبان تمام اتوماتیک
سایبان تمام اتوماتیک ( )Full automatic canopiesبرای محافظت از وسایل نقلیه و جلوگیری
از ورود نور خورشید به داخل ساختمان نصب و راه اندازی می شود .سایبان های تولید شده توسط شرکت
های طراحی و ساخت سایبان مدل و رنگ های متفاوتی که مناسب هر سلیقه ای است ساخته می شوند.
برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه خرید و نصب انواع سایبان برقی تمام اتوماتیک و سایبان های ثابت
چتری  ،سایبان مغازه ،سایبان تبلیغاتی و سایبان کالسیک و  ..می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه با
کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید.
سایبان تمام اتوماتیک متحرک
در گذشته از سایبان های دستی برای خنک نگه داشتن فضای داخلی ساختمان و محافظت و مراقبت در
برابر نو ر مستقیم خورشید و شرایط جوی نامناسب استفاده می شد اما امروزه با پیشرفت در زمینه
تکنولوژی و استفاده از سیستم های کنترل از راه دور از سایبان تمام اتوماتیک برای سهولت و رفاه حال
استفاده می شود.
برای دریافت اطالعات تکمیلی در رابطه با مراحل تولید سایبان برقی و محصوالت با کیفیت مجموعه
ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه با شماره های موجود تماس حاصل فرمایید و با
مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.
سایبان برقی تمام اتوماتیک
سایبان برقی تمام اتوماتیک با دارا بودن سیستم پیشرفته از قبیل سنسور های باد  ,خورشید و لرزشی
باالترین میزان ارامش ,طول عمر و کیفیت محصول را دارا می باشد.برگرفته از تکنولوژی کشور های
صنعتی وپیشرفته دنیا محصولی بی نظیر را روانه بازار ایران کرده که میتوان با افتخار این سایبان،را در
هر مکانی و هر نوع شرایطی اب و هوایی استفاده نمود.
سنسورهای خورشید بدونه دخالت دستی می تواند به صورت کامال اتوماتیک باز و بسته شود.و همچنین
سیستم سنسورهای لرزشی و بادی می توان در موقع بروز باد های شدید و لرزش های بالفاصله جمع کرده
و از آسیب پذیری جلوگیری کند.برای کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان و مشاوران مجموعه ایران سایه
در تماس باشید.
سایبان تمام اتوماتیک کاوردار
سایبان های برقی تمام اتوماتیک کاوردار را می توان برای پشت بام و خانه های ویالیی  ،کنار استخر و
زمین های بزرگ بازی  ،پارکینگ و پنجره های آفتابگیر استفاده کرد.از مزیت های استفاده از سایبان های
تمام اتوماتیک کاوردار می توان به تنوع در طرح و رنگ  ،باز و بسته شدن سریع و اتوماتیک  ،تنظیم
شیب سایبان و قابلیت چاپ و تبلیغات روی آن اشاره کرد.

شما می توانید برای دریافت قیمت انواع سایبان های برقی چتری  ،سایبان تبیلغاتی متحرک  ،سایبان های
 180درجه ای و سایبان های پنجره ای با مشاورین و کارشناسان مجموعه در تماس باشید و از راهنمایی
آن ها در زمینه انتخاب و خرید سایبان استفاده کنید.
سایبان تمام اتوماتیک ارزان
سایبان های تمام اتوماتیک ارزان دارای کیفیت و استقامت باالیی هستند و در مقایسه با انواع سایبان ثابت
به دلیل راحتی در باز و بسته شدن آن ها می توان برای پوشش فضای باز رستوران  ،کافی شاپ  ،هتل و
حیاط و خانه های ویالیی استفاده کرد.
از مهم ترین مزایای استفاده از سایبان های تمام اتوماتیک ارزان عالوه بر زیبایی و شیک بودن آن ها و
مجهز بودن به سیستم کنترل از راه دور می توان به قیمت مناسب آن ها اشاره کرد.برای کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان مجموعه ایران سایه در تماس باشید .
قیمت سایبان تمام اتوماتیک
قیمت انواع سایبان های برقی و سایبان های ثابت به عوامل مختلف بستگی دارد.در ادامه به بررسی آن ها
می پرداز یم.به طور کلی سایبان های برقی تمام اتوماتیک در مقایسه با سایبان های ثابت به دلیل نصب
موتور الکتریکی بر روی آن ها از لحاظ قیمت باال خواهند بود.
عوامل موثر بر تعیین قیمت سایبان های تمام اتوماتیک می توان به متلایر به کار رفته در سازه  ،نوع و
جنس پارچه سایبان  ،متراژ و مساحت محیط  ،اندازه و ابعاد سایبان ،تجهیزات نصب شده و برند و شرکت
سازنده اشاره کرد.برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با شماره های موجود در وباسیت
ایران سایه در تماس باشید.
نصب سایبان تمام اتوماتیک
نصب و راه اندازی سایبان های تمام اتوماتیک باید توسط افراد متخصص و باتجربه انجام شود تا مشکلی
در زمان نصب و پس از آن برای افراد ایجاد نشود.برای شناخت مراحل تولید سایبان برقی و چگونگی
نصب و راه اندازی آن با کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید.
مشاورین ایران سایه با توجه به سلیقه شخصی و بودجه در نظر گرفته شده از سوی مشتریان محترم بهترین
و با کیفیت ترین انواع سایبان های برقی و ثابت را به آن ها معرفی می کنند.برای اطالع از لیست قیمت
محصوالت ایران سایه و قیمت نصب و راه اندازی ان ها با ما در تماس باشید.
نصب و راه اندازی سایبان های تمام اتوماتیک باید با تخصص و دقت فراوان انجام شود تا خسارت و
آسیب جدی برای کاربران به همراه نداشته باشد .مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص
در این زمینه و آموزش های دوره ای در خصوص چگونگی نصب و راه اندازی سایبان های برقی و ثابت
می توانند شما را راهنمایی کنند.
نمایندگی سایبان تمام اتوماتیک

خرید و فروش محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه را می توانید از سایت رسمی ایران سایه و
نمایندگی های مجاز فروش محصوالت در سراسر مناطق کشور تهیه و خریداری نمایید.نمایندگی های
مجموعه ایران سایه محصوالت با کیفیت و مناسبی را در اختیار مشتریان قرار می دهند.
شما می توانید از کلیه خدمات مربوط به مجموعه ایران سایه در نمایندگی های مجاز این شرکت استفاده
کنید.شرکت ایران سایه با سابقه و فعالیت درخشان در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان های برقی و
ثابت پارکینگ  ،سایبان چتری  ،سایبان کالسیک و  ..می توانند بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را
در اختیار شما عزیزان قرار دهند.
برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید انواع سایبان برقی و سایبان ثابت حیاط خلوت یا
پوشش برای فضای باز رستوران  ،هتل  ،کافی شاپ و  ..می توانید با مراجعه به وباسایت مجموعه با
کارشناسان و مشاورین مجموعه ایران سایه در تماس باشید.همکاران ما آماده ارائه خدمات به مشتریان
محترم در سراسر کشور می باشند.

