
 

 

   TSPسایبان برقی 

شرکت تولیدی صنعتی پویا قطعه بادوام قائم در )خوبان(  TSP   (TSP Electric Canopy  )سایبان برقی  
کانادا در   ARC ازشرکت  2015/ 9001ایزو موفق به دریافت و پیاده سازی  (TSP) با آرم تجاری

محصوالت تولیدی و وارداتی خود شده است. امید است از این پس بتوانیم با کیفیت ترین محصوالت سایبان  
 .تقدیم نماییم  را به همكاران و مصرف كننده گان گرامی عرضه و  TSP مجموعه درب اتوماتیکبرقی 

با در دست داشتن مهارت و تخصص فنی بسیار باال موفق به تولید   TSP مجموعه بزرگ و پر کارآمد 
سایبان برقی گردیده که از جمله آنان می   و واردات انواع سازه های متحرک و ثابت  TSP سایبان برقی

با در دست   TSP سایبان برقی   مجموعه .اشاره نمود  TSP یا سایبان برقی  TSP توان به سایبان اتوماتیک 
داشتن چندین مجموعه تولیدی و تحقیقی و تکیه بر لطف عزمی راسخ توانسته خود را به باالترین میزان  

اتوماتیک و انواع چتر ها و دیگر   TSP کیفیت در تولید و عرضه انواع سایبان های برقی و سایبان برقی
 .محصوالت خود رسانده

 ARC از شرکت بزرگ و معتبر ISO9001 2015 پیاده سازی گواهینامه  موفق به دریافت و   هم چنین
وارداتی و تولیدی خود گشته که این امر باعث پیشرفت و ارزش   TSP کانادا در محصوالت سایبان برقی

با دارا بودن قابلیت سیستم    TSPبرقی تمام اتوماتیک سایبان  .گذاری هرچه بیشتر این مجموعه گشته است 
موزیکال و نورپردازی بسیار حرفه ای مناسب جهت ویال و مجموعه های بسیار حرفه ای و شیک می  

خود را به تمامی   TSP باشد. امید است تا بتوانیم از این پس با کیفیت ترین محصوالت سایبان برقی 
 .نماییممصرف کنندگان گرامی عرضه و تقدیم  

   TSPنحوه تولید سایبان برقی  

امروزه برای رفاه حال افراد و زیبایی فضای باز بیرون ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و غیره  
از انواع سایبان ثابت و سایبان برقی با طرح و مدل و رنگ های متنوع استفاده می شود.اکثر سایبان های  

جلوگیری از نفوذ آب   برقی تولید شده به منظور جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و خنک کردن فضا و
 استفاده می شود. باران و رطوبت 

یکی از پرفروش ترین اواع سایبان تولید شده توسط شرکت های طراحی و تولید سایبان ، سایبان برقی  
TSP   می باشد .این سایبان با توجه به سلیقه مشتریان و میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی آن ها

با مشاورین و کارشناسان    TSPا می توانید برای اطالع از قیمت سایبان برقی  طراحی و تولید می شود.شم 
 ما در مجموعه ایران سایه همراه باشید. 

همکاران ما در این مجموعه با صبوری آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما مشتریان محترم در خصوص  
ازی سایبان در محل ، تعمیر و تعویض  ، نصب و راه اند   TSPانتخاب و خرید سایبان ثابت و سایبان برقی  

 قطعات سایبان می باشند.برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های موجود در سایت در تماس باشید. 

 TSPانتخاب سایبان برقی  

و خرید هر یک از آن ها توجه به مواد    سایبان اتوماتیکیکی از مهم ترین موارد در زمان انتخاب انواع 
بان جهت باز و بسته  اولیه در تولید سایبان می باشد.نوع موتور  و سایر تجهیزات نصب شده بر روی سای

https://www.primrose-awnings.co.uk/electric-awnings-c-149_175.html
http://motorkerkere.com/
http://motorkerkere.com/
http://motorkerkere.com/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/


 

 

شدن راحت و آسان از مهم ترین فاکتورهایی است که در زمان انتخاب و خرید سایبان باید به آن توجه  
داشته باشیم.مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه شما را راهنمایی خواهند کرد.بهتر است قبل  

زویی، سایبان برقی دوطرفه و غیره با مشاورین و  از انتخاب و خرید انواع سایبان چتری، سایبان برقی با 
 کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید. 

مجموعه ایران سایه با کادری حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان برقی و سایبان  
درجه ، سایبان برقی و ثابت   180سایبان برقی کالسیک ، سایبان ،  سایبان برقی بازویی ثابت چتری ، 

 راهنمایی کند.  TSPپارکینگ خودرویی و غیره می تواند شما را در زمینه انتخاب و خرید سایبان برقی  

   TSPخرید سایبان برقی  

ده سایبان  همان طور که می دانید ایران سایه یکی از بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و تولید کنن
برقی در ایران است که با برخورداری از نیروی فنی با تجربه و کارشناسان و مشاورین متخصص در  
زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان و نصب و راه اندازی آن در محل توسط افراد فنی و مجرب می تواند  

 شما را راهنمایی کند. 

ه به آدرس وبسایت مجموعه ایران سایه با مشاورین  برای خرید انواع سایبان برقی می توانید با مراجع
بخش فروش ما در ارتباط باشید.همکاران ما در هر زمان آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما مشتریان  

 محترم می باشند.هدف اصلی مجموعه ایران سایه جلب رضایت مشتریان است. 

   TSPقیمت سایبان برقی  

برای تعیین قیمت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی عوامل مختلفی را در نظر می گیرند که با بررسی آن  
می توانند قیمت نهایی سایبان را مشخص نمایند.عوامل موثر بر قیمت سایبان شامل مواد اولیه به کار رفته  

ربرد سایبان ، نصب موتور  در طراحی و ساخت سایبان، جنس و نوع پوشش یا پارچه سایبان، نوع و کا
الکتریکی و سایر تجهیزات مدرن بر روی سایبان برند و شرکت سازنده سایبان، ابعاد و اندازه سایبان تولید  

 . شده 

هم چنین مساحت فضای باز بیرون همه از موارد مهم در تعیین قیمت نهایی سایبان های ثابت و سایبان  
می توانید با    ایران سایه سایبان ثابت و سایبان برقی در مجموعه  برقی می باشند.برای دریافت قیمت انواع  

کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید.همکاران ما با بررسی شرایط محیطی و شرایط آب و هوایی  
 واهند کرد. منطقه بهترین و با کیفیت ترین محصوالت تولیدی را به مشتریان محترم معرفی خ

   TSPنصب و راه اندازی سایبان برقی  

از مهم ترین مراحل تولید سایبان برقی طراحی و ساخت سایبان می باشد که با توجه به سلیقه مشتری و  
میزان بودجه در نظر گرفته شده انجام می شود و در ادامه نصب و راه اندازی سایبان پس از تولید یکی  

 ید توسط افراد متخصص و فنی در این زمینه انجام شود. از مهم ترین بخش هاست که با

برای اجرا و نصب انواع سایبان ثابت و سایبان برقی می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با  
مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید .آن ها راهنمایی های الزم را در این زمینه برای شما عزیزان  
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ن و با کیفیت ترین سایبان را بدون کوچکترین مشکل نصب و راه اندازی نمایید.جهت  خواهند داشت تا بهتری 
 کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

   


