
 

 

 سایبان برقی باکس 

سازه ای پوششی به منظور محافظت و مراقبت    ( Electric awning coveredسایبان برقی باکس )

ساختمان های مسکونی،  در برابر تابش مستقیم خورشید و بارش های پراکنده باران و برف در فضای باز  

اداری و تجاری، تفریحی و گردشگری استفاده می شود.سایبان برقی باکس ظاهری ساده و شیک دارد و  

 یکی از پرفروش ترین محصوالت شرکت های تولید کننده سایبان در ایران محسوب می شود. 

ان برقی در ایران توانسته  مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و تولید سایب

است با استفاده از متلایر با کیفیت محصوالت مستحکم و مقاوم را در برابر شرایط محیطی و آب و هوایی  

منطقه تولید نماید.برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان برقی باکس یا سایبان  

 یبان برقی بازویی و .. با ما همراه باشید. های ثابت چتری، سایبان برقی دوطرفه، سا

 مراحل تولید سایبان برقی باکس 

سایبان های برقی در چندین مدل مختلف به بازار عرضه می گردد که از جمله آنان می توان به سیستم  
سایبان برقی باکس دارای سازه پوششی خاصی  .پوشش دار اشاره نمود  سایبان برقی سایبان برقی باکس یا 

این سایبان جهت نفوذ باران و گرد و غبار جلوگیری کرده و در عین حال زیبایی خاصی   می باشد که از 
 . به این نوع سایبان برقی باکس می دهد 

زم به ذکر است که سایبان برقی باکس دارای سازه آلومینیومی بسیار سبکی است که طول عمر بسیار  ال
هت دارا بودن سازه بسیار محکم و ایمن باالترین  سایبان برقی باکس به ج.باالیی را در پیش رو خواهد داشت 

میزان بازشو ایمن را دارا می باشد که سایبان برقی باکس را بسیار با کیفیت و مطلوب به بازار ایران ارائه  
 .داده است 

و سایبان ثابت    سایبان اتوماتیک مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و مجرب در زمینه طراحی و تولید  
می تواند شما را راهنمایی کند.هم چنین این مجموعه خدمات برتر و مهمی را در زمینه تعمیر و تعویض  

ان انجام می دهد.چنان چه قصد استفاده از این خدمات را دارید  قطعات سایبان زیر نظر کارشناسان و مهندس
 می توانید با مشاورین و کارشناسان در تماس باشید. 

 مزایای سایبان برقی باکس 

 و هماهنگ با دکوراسیون   تنوع در طرح و رنگ ، مدل های متفاوت و شیک  •

 رطوبت محافظت و مراقبت جهت جلوگیری از تابش نور خورشید و نفوذ آب و  •

 سایبان برقی دارای پوشش آلومینیومی است در برابر آب باران محافظت می کند   •

 قابلیت نصب سنسور و سیستم هوشمند جهت باز و بسته کردن سایبان   •

 سازه ای مستحکم و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف •

 جنس پوشش و پارچه سایبان مقاوم در برابر تابش نور خورشید  •

 ظیم سایبان از راه دور با استفاده از ریموت کنترل قابلیت تن •

 نصب سایبان برقی باکس دار
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نصب و راه اندازی سایبان برقی باکس همانند طراحی و تولید سایبان برقی نیاز به مهارت و تجربه فراوان  
ن و  دارد که مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص و تجهیزات مدرن در این زمینه بهتری 

با کیفیت ترین محصوالت را به مشتریان عرضه می کند.برای دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می  
توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه محصوالت این مجموعه را مشاهده کرده و در صورت انتخاب آن  

 را سفارش دهید. 

آن ها بهترین و با کیفیت ترین محصوالت   همکاران ما با بررسی شرایط و سلیقه مشتریان، میزان بودجه 
تولید شده این مجموعه را به مشتریان ارائه می دهند.هدف ایران سایه رضایت مشتریان با ارائه محصوالت  
با کیفیت و خدمات تعمیر و سرویس سایبان ، نصب و راه اندازی انواع سایبان برقی و سایبان ثابت در  

می شود.برای اطالع از هزینه نصب و اجرا سایبان برقی باکس و  محل با اعزام افراد متخصص انجام 
 سایر محصوالت تولید شده ایران سایه با مشاورین ما در تماس باشید. 

 قیمت سایبان برقی باکس 

به طور کلی سایبان برقی در مقایسه با سایبان ثابت به دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان جهت  
این نوع سایبان به دلیل راحتی در زمان باز و بسته  راه دور قیمت باالتری دارد. باز و بسته کردن آن از

شدن آن محبوبیت بیشتری دارد.در تعیین قیمت انواع سایبان طراحی و تولید شده عوامل مختلفی موثر  
 هستند که در این جا به برخی از این فاکتورها می پردازیم. 

سایبان را می توان به متلایر یا مواد اولیه به کار رفته در طراحی و تولید  عوامل موثر بر تعیین قیمت 
سازه سایبان اشاره کرد که در تعیین قیمت انواع سایبان با طرح و مدل متفاوت موثر است .هم چنین نوع  
پوشش یا پارچه پوشش دهنده سایبان که به منظور جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و نفوذ آب و  

طوبت به داخل استفاده می شود.ابعاد و اندازه سایبان و نوع سایبان از دیگر موارد مهم در تعیین قیمت  ر
 سایبان محسوب می شود. 

مجموعه ایران سایه با در نظر گرفتن شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه و میزان بودجه مشتریان محترم  
دریافت اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید   خود بهترین محصوالت را تهیه و تولید می نماید.جهت 

و سایبان ثابت می توانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه با مشاورین و   سایبان تمام اتوماتیک انواع 
 کارشناسان ما در تماس باشید. 

 خرید سایبان برقی باکس دار 

ایران سایه با فعالیت گسترده در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی ، نصب و راه  
اندازی سایبان در محل با اعزام افراد متخصص و مجرب ، خدمات تعمیر و نگهداری از سایبان، تعمیر و  

طالعات بیشتر در زمینه  تعویض قطعات سایبان می تواند شما مشتریان را راهنمایی کند.برای دریافت ا 
انتخاب و خرید سایبان برقی باکس و سایر محصوالت تولید شده این مجموعه با مشاورین و کارشناسان ما  

 همراه باشید. 

همکاران ما در ایران سایه آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما عزیزان در خصوص انتخاب و خرید  
ه ایران سایه می باشند.آن ها با راهنمایی های الزم و بیان  سایبان برقی باکس و سایر محصوالت تولید شد 

 نکات مهم در زمان خرید بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را به شما معرفی خواهند کرد. 
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 نمایندگی فروش سایبان برقی باکس

ی و  چتر  مجموعه ایران سایه به منظور گسترش فعالیت خود در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان ثابت 
راحت مشتریان به محصوالت ایران  و سایبان برقی و دسترسی    ، سایبان دوطرفه و بازوییسایبان تبلیغاتی

در سراسر نقاط ایران ایجاد کرده است.شما می توانید با مراجعه به نمایندگی  سایه نمایندگی های خود را 
های رسمی ایران سایه بهترین محصوالت این مجموعه را انتخاب و خریداری فرمایید.جهت دریافت آدرس  

 نمایندگی های مجاز ایران سایه به وبسایت مراجعه فرمایید. 
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