
 

 

 سایبان برقی فول باکس

از جمله سایبان های برقی که به  ( Fullbox Electric Canopyسایبان برقی فول باکس )

سایبان برقی  .نمود بازارعرضه می گردد می توان به سیستم سایبان برقی فول باکس یا کاست دار اشاره 

دارای سازه پوششی بسیار شیک و حرفه ای می باشد که از این سایبان برقی فول باکس جهت   فول باکس

 می کند. نفوذ باران و گرد و غبار جلوگیری 

الزم  .در عین حال زیبایی دو چندان و خاصی به سایبان برقی فول باکس می دهد  سایبان برقی فول باکس 

ن برقی فول باکس دارای سازه آلومینیومی بسیار سبکی است که طول عمر بسیار  به ذکر است که سایبا

سایبان برقی فول باکس به جهت دارا بودن سازه بسیار محکم و ایمن  .باالیی را در پیش رو خواهد داشت 

  باالترین میزان بازشو را دارا می باشد که این نوع محصول را بسیار با کیفیت و مطلوب به بازار ایران 

 . ارائه داده است 

الزم به ذکر است که سایبان برقی فول باکس به جهت کیفت و زیبایی بسیار باالیی که دارد باالترین میزان  

سایبان برقی فول باکس  .صادرات به کشور های همسایه و خاورمیانه و نیز بازار داخلی را دارا می باشد 

این امر باعث رشد و خودکفایی این نوع سایبان در  دارای طرفدارن و مشتریان بسیار باالیی می باشد که 

با کادر حرفه ای و متخصص در این زمینه شما مشتریان محترم را    ایران سایه مجموعه  .ایران گشته است 

   راهنمایی خواهد کرد. 

 طراحی و تولید سایبان برقی فول باکس 

زار فروش ایران به نام سایبان برقی فول کاست شناخته می شود .این سایبان  سایبان برقی فول باکس در با

برقی پوشش مناسبی دارد که سازه را در برابر عوامل جوی ناپایدار محافظت می کند و هم چنین ظاهری  

مدرن و زیبا و با کیفیتی خواهد داشت.بر روی سایبان برقی فول باکس امکان چاپ برند و تبلیغات کسب  

 نیز استفاده کرد.   سایبان تبلیغاتیر وجود دارد و از آن می توان به عنوان و کا

سایبان ، پوشش آن درون یک محفظه  طراحی این سایبان به گونه ای است که به محض جمع شدن 

آلومینیومی قرار می گیرد.محفوظ ماندن سایبان درون این پوشش یکی از مهم ترین ویژگی های سایبان  

برقی فول باکس می باشد که آن را در برابر عوامل فرسایشی و در زمانی که از سایبان استفاده نمی شود  

 می توان نگهداری کرد. 

ی ریموت کنترل از راه دور می باشد و با استفاده از آن می توان سایبان برقی را  سایبان فول باکس دارا

به اندازه دلخواه باز و بسته کرد.یکی از ویژگی های مهم انواع سایبان فول باکس سهولت در استفاده از  

ده انواع  سایبان می باشد که مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.مجموعه ایران سایه تولید کنن

 سایبان برقی و ثابت در ایران است. 

این مجموعه با برخورداری از افراد متخصص و تجهیزات مدرن و تکنولوژی برتر توانسته است بهترین  

و با کیفیت ترین انواع سایبان را طراحی و تولید نماید .برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با  

 جموعه ایران سایه همراه باشید.  همکاران ما در بخش فنی و فروش م

 انتخاب و خرید سایبان برقی فول باکس 
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فارس می   خلیج  فول باکس در ایران و کشورهای حوزه  بیشترین میزان انتخاب و فروش سایبان برقی

باشد.ویژگی های مثبت و کیفیت و مقاومت این نوع از سایبان در مقایسه با سایبان های تولیدی دیگر فروش  

 د برابر کرده است. آن را چن

مجموعه ایران سایه با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از ابزارآالت مختلف توانسته است  

، سایبان برقی دوطرفه، سایبان برقی فول باکس و غیره  سایبان برقی بازوییبهترین و با کیفیت ترین انواع  

 را در کوتاه ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب تهیه و تولید نماید. 

برای دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مراجعه به آدرس وبسایت ایران سایه با مشاورین  

کارشناسان ما در بخش فروش مجموعه در تماس باشید و از راهنمایی این عزیزان در خصوص انتخاب  و  

 و خرید بهترین سایبان برقی باکس دار بهره مند شوید. 

 نصب و اجرا سایبان برقی فول باکس 

زیر نظر افراد نصب و اجرا سایبان به اندازه طراحی و تولید آن اهمیت دارد و باید با دقت و حساسیت باال  

متخصص انجام شود .مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص در زمینه نصب و اجرا  

 توانسته است بهترین و با کیفیت ترین خدمات را برای مشتریان خود داشته باشد. 

به وبسایت    برای اطالع از هزینه نصب و اجرا انواع سایبان های برقی و سایبان ثابت می توانید با مراجعه 

ایران سایه با همکاران ما در این بخش در تماس باشید و از راهنمایی و خدمات آن ها بهره مند  

شوید.مجموعه ما آمادگی خود را برای ارائه کلیه خدمات مربوط به سایبان برقی از جمله نصب و اجرا،  

 تعمیر و سرویس سایبان و تعویض قطعات اورجینال اعالم می دارد.

 ی فروش سایبان برقی فول باکس نمایندگ 

مجموعه ایران سایه به منظور گسترش فعالیت های خود در خصوص طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت  

و غیره و هم چنین کلیه خدمات    سایبان فول باکسو سایبان برقی چتری، سایبان تبلیغاتی، سایبان بازویی،  

قاط ایران برای  مربوط به تعمیر و تعویض قطعات سایبان ها نمایندگی های رسمی خود را در سراسر ن 

 درسترسی راحت مشتریان خود احداث کرده است. 

ای رسمی این مجموعه در سراسر ایران از محصوالت  شما می توانید با مراجعه به هر یک از نمایندگی ه

و خدمات با کیفیت ایران سایه بهره مند شوید.برای دریافت آدرس نمایندگی های رسمی مجموعه ایران  

سایه با مراجعه به وبسایت با مشاورین ما در تماس باشید.همکاران ما شما را در این زمینه راهنمایی  

 خواهند کرد. 

 فول باکس قیمت سایبان برقی 

به طور کلی برای تعیین قیمت انواع سایبان تولید شده توسط شرکت های طراحی و ساخت سایبان عوامل  

مختلفی از جمله ابعاد و اندازه سایبان، نوع سایبان ) برقی یا ثابت بودن سایبان( متراژ فضای مورد نظر،  

سایبان، برند و شرکت سازنده سایبان بررسی می  متلایر اولیه به کار رفته در آن، جنس پارچه یا پوشش 

 کنند. 
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با در نظر گرفتن این موارد قیمت نهایی این محصوالت را تعیین و برای بازار فروش عرضه می  

کنند.مجموعه ایران سایه اولین تولید کننده انواع سایبان های با کیفیت با تکنولوژی روز دنیا در ایران است  

سال ها با تالش فراوان محصوالت با کیفیتی را برای فروش به بازار عرضه  که توانسته است در این 

کند.عالوه بر طراحی و ساخت انواع سایبان این مجموعه خدمات برتر و باکیفیتی در زمینه تعمیر و  

 سرویس انواع سایبان و تعویض و تعمیر قطعات آن را در محل دارد. 

   

 


