
 

 

 قیمت پارچه سایبان برقی 

را با توجه به جنس آن محاسبه می کنند.به طور   (Prices of canopiesقیمت پارچه سایبان برقی ) 

ه آنان می توان به پارچه سایبان برقی اشاره  سایبان برقی از اجزاء گوناگون تشکیل شده که از جملکلی 

انوع پارچه مصرفی در سایبان برقی متشکل از  .کرد که بخش اعظمی از سازه سایبان را تشکیل می دهد 

 .چندین مدل و جنس متفاوت می باشد که به آن خواهیم پرداخت 

و کلیه سایبان های برقی متشکل از انواع   سایبان چتری اصوال پارچه سایبان برقی, سایبان اتوماتیک, 
که به آن بنری یا کانتینری که البته با ضخامت های مختلف جهت کاربرد   PVC پارچه از قبیل پارچه های 

شود. این نوع پارچه سایبان برقی جهت استفاده در سایبان برقی که در  های متفاوت است هم گفته می 
 مناطق باران خیز و شرجی هستند می باشد. 

مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و تالش در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت  
مرغوبی را به بازار فروش عرضه   با بهترین انواع پارچه سایبان توانسته اند محصوالت با کیفیت و 

کنند.شما می توانید برای انتخاب و خرید انواع سایبان برقی و سایبان ثابت و هم چنین اطالع از قیمت  
 پارچه سایبان برقی به وبسایت ایران سایه مراجعه فرمایید. 

ن انتخابی بهترین  سلیقه شخصی و میزان بودجه و نوع سایبامشاورین ما در این مجموعه با در نظر گرفتن  
و با کیفیت ترین انواع پارچه سایبان را به شما مشتریان محترم معرفی خواهند کرد. با توجه به دکوراسیون  

 و رنگ و مدل پارچه می توانید بهترین سایبان را برای فضای باز بیرون ساختمان داشته باشید.  

 سایبان برقی  PVCقیمت پارچه 

بیشتر در جهت عدم نفوذ باران و رطوبت به زیر سایبان می   PVC ن برقی سایبان برقی با پارچه سایبا 
شود که این نوع پارچه سایبان برقی دارای رنگ بندی با تنوع بسیار باالیی می باشد و همچنین قابلیت  

همچنین نوع دیگر از این نوع پارچه  .چاپ متن, لوگو, عکس و انواع چاپ های لیزری را دارا میباشد 
برای اطالع از قیمت پارچه سایبان  ی وجود دارد که اصوال به آن پارچه خلبانی هم گفته میشود.سایبان برق 

 مراجعه فرمایید.  ایران سایه برقی می توانید به وبسایت  

 انواع پارچه سایبان برقی  

این نوع پارچه سایبان برقی از وزن بسیار کمی برخوردار است که باعث طول عمر باالی سایبان و چتر   
نوع دیگری از پارچه سایبان برقی که باالترین میزان فروش را دارا می باشد پارچه های برزنتی  .می شود 

عرضه می گردد که دارای  یا الیاف نخی می باشد که در طرح های بسیار زیبا و متنوعی به بازار ایران 
پارچه سایبان برقی را از دیگر   ضخامت و وزن های متفاوت جهت کاربرد های مختلف هستند که این

 .محصوالت متمایز می نماید 

قیمت پارچه سایبان برقی متفاوت است و با توجه به جنس و طرح آن قیمت گذاری می شود.جهت دریافت  
از مجموعه ایران سایه می توانید با   سایبان برقی رید انواع پارچه اطالعات تکمیلی در زمینه انتخاب و خ

ان سایه با مشاورین و همکاران ما در تماس باشید.همکاران ما در مجموعه ایران  مراجعه به وبسایت ایر
 سایه آماده ارائه محصوالت و خدمات مربوط به سایبان های ثابت و برقی می باشند. 

https://www.alibaba.com/products/nigeria_canopy_tent_price.html?IndexArea=product_en&src=sem_ggl&cmpgn=126060740&adgrp=4641625940&fditm=&tgt=dsa-68290902815&locintrst=&locphyscl=2364&mtchtyp=b&ntwrk=g&device=c&dvcmdl=&creative=160700076226&plcmnt=&plcmntcat=&p1=&p2=&aceid=&position=&gclid=Cj0KCQjw0pfzBRCOARIsANi0g0vr0mvz7OeTSzuBqzj2vVZCQjWnrwCV4JGI02r9QZaGsYXXPW3Dg6YaAgykEALw_wcB
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://iransaye.com/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-180%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87/


 

 

 نصب پارچه سایبان برقی 

فراوان دارد نصب و راه اندازی سایبان برقی همانند طراحی و ساخت سایبان نیاز به دانش فنی و تجربه 
که همکاران ما در مجموعه ایران سایه با گذراندن دوره های آموزشی نصب سایبان برقی و تجربه در این  

 زمینه می توانند شما را راهنمایی کنند. 

، سایبان چتری، سایبان برقی دوطرفه ،  وماتیکسایبان تمام اتبسیاری از شرکت های تولید کننده انواع 
ف  بر  ،سایبان برقی بازویی و غیره با استفاده از بهترین پارچه سایبان پوشیده می شوند که در برابر باران  

، تابش مستقیم خورشید مقاوم هستند. برای اطالع از قیمت پارچه سایبان برقی مجموعه ایران سایه با  
 سایت در تماس باشید.  شماره تلفن های موجود در 

مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی فول  
باکس، سایبان بازویی با موتور و بدون موتور، سایبان چتری پایه وسط، سایبان چتری پایه کنار می تواند  

ایی کند.برای دریافت قیمت پارچه سایبان برقی  شما را در زمینه انتخاب و خرید بهترین نوع سایبان راهنم
 و تمام هزینه های مربوط به ساخت و نصب انواع سایبان با مشاورین ما در ارتباط باشید. 

 خرید بهترین پارچه سایبان

خرید بهترین پارچه برای سایبان برقی و سایبان ثابت نیاز به تجربه و دانش کافی در این زمینه دارد که  
دلیل نداشتن اطالعات کافی در این زمینه نمی توانند بهترین پارچه سایبان را از سایر پارچه  مشتریان به 

 های موجود در بازار تشخیص دهند. 

به همین دلیل با اطالع از قیمت پارچه سایبان برقی می توانید کیفیت و جنس سایبان مناسب را از دیگر  
وعه ایران سایه قصد داریم با معرفی بهترین انواع  پارچه های موجود در بازار تشخیص دهید.ما در مجم 

 پارچه مورد استفاده در سایبان ،مشتریان محترم را در زمینه انتخاب و خرید بهترین سایبان راهنمایی کنیم. 

شما می توانید برای اطالع از لیست قیمت پارچه سایبان برقی و سایبان ثابت به وبسایت ایران سایه مراجعه  
ران ما در این مجموعه با بررسی شرایط آب و هوایی منطقه و شرایط محیطی بهترین و با  فرمایید.همکا

 کیفیت ترین انواع پارچه را برای ساخت و طراحی سایبان به آن ها پیشنهاد می دهند. 

 نمایندگی فروش پارچه سایبان برقی 

، سایبان  سایبان اتوماتیکاع  مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انو
  برقی فول باکس، سایبان چتری، سایبان ثابت کالسیک و غیره با استفاده از بهترین پارچه های سایبان برقی 

 و سایبان ثابت توانسته است رضایت مشتریان خود را با ارائه محصوالت با کیفیت جلب نماید. 

برای گسترش فعالیت های خود مجموعه ایران سایه نمایندگی فروش پارچه سایبان برقی را در سراسر  
قیمت و کیفیت مناسب  نقاط ایران دارد تا افراد بتوانند به آسانی و بدون نگرانی پارچه سایبان برقی را با 

تهیه کنند.برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه قیمت پارچه سایبان برقی می توانید با مراجعه به وبسایت  
 ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید.
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ترین  مشاورین ما در این مجموعه با صبوری و دانش فنی می توانند شما را در زمان انتخاب و خرید به 
پارچه سایبان برقی راهنمایی کنند.برای اطالع از آدرس نمایندگی های فروش پارچه های سایبان برقی و  

 سایبان ثابت می توانید با کارشناسان بخش فروش مجموعه ایران سایه در تماس باشید.  

    

 


