
 

 

  پرده برقی 

ھمانند سایر تجھیزات برای رفاه و آسایش حال افراد طراحی و تولید   ) Electric curtainپرده برقی (
می شوند.پرده ھای برقی مدتی است کھ مورد توجھ افراد قرار گرفتھ اند زیرا عالوه بر زیبایی و شیک  
بودن آن ھا آسایش و رفاه حال کاربران را شامل می شود.ما در این مقالھ قصد داریم شما را با انواع پرده  

  ی ، نحوه نصب و راه اندازی آن آشنا کنیم. برق

 انواع پرده برقی 

پرده ھای برقی چندین سال است کھ در بازار ایران تولید و عرضھ می گردد کھ در طبقات متفاوت و  
از جملھ این پرده ھای برقی می توان بھ پرده برقی کنار  .کاربرد ھای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد 

  .پرده برقی یک طرفھ و پرده برقی دو طرفھ تقسیم می شود اشاره نمود   دستھرو کھ خود بھ دو 

می توانید با مشاوران   پرده برقیو انواع  مراحل تولید سایبان برقیبرای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ 
شناسان بخش فنی ایران سایھ در تماس باشید و از راھنمایی این عزیزان بھره مند شوید.ھمکاران  و کار

  مجموعھ ایران سایھ آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت شما عزیزان می باشند. 

 رو  پرده برقی کنار 

و طرفداران  ھمان طور کھ می دانید پرده برقی برای رفاه حال و آسایش کاربران طراحی و تولید می شود  
و باالرو تقسیم می شوند .در ادامھ بھ   پرده برقی کناررو خاص خود را دارد.پرده ھای برقی بھ دو دستھ 

  توضیح ھر یک از آن ھا می پردازیم.پرده ھای برقی کناررو یکی از انواع پرده ھای برقی ھستند. 

ین نوع پرده برقی کنار رو بھ راحتی قابل نصب بر روی تمامی انواع پرده می باشد کھ از نظر کیفیت,  ا
ھمین حین می توان بھ   در .زیبایی و کاربرد باالترین میزان رضایت مندی را در نوع خود دارا می باشد 
  . شود  نوع دیگر از انواع پرده برقی اشاره کرد کھ بھ آن پرده برقی باال رو گفتھ می 

برای دریافت لیست قیمت محصوالت مجموعھ ایران سایھ می توانید با مراجعھ بھ وبسایت و برقراری  
ارتباط با بخش مشاوره ای مجموعھ از قیمت محصوالت ایران سایھ مطلع شوید و بھترین خرید را از  

  وبسایت داشتھ باشید. 

  پرده برقی باالرو 

انواع پرده ھای برقی می باشند کھ برای بخش ھای مختلف ساختمان  پرده ھای برقی باالرو یکی دیگر از 
این نوع پرده برقی بسیار شیک و با دوام است کھ کاربردی بسیار مناسب جھت مکان  استفاده می شوند.

ھای کم جا و یکپارچھ دارد. این نوع از پرده ھای برقی دارای طرح ھای بسیار متنوع و شیک می باشند  
  .پرده برقی افزوده می شود  فداران این نوع سیستم کھ روزانھ بھ طر

و کناررو می توانید با بخش مشاوره   پرده برقی باالرو برای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ خرید انواع 
ای و کارشناسی مجموعھ ایران سایھ در تماس باشید .ھمکاران ما راھنمایی الزم را در این زمینھ برای  

  مشتریان محترم دارند. 



 

 

  نصب پرده برقی 

عالوه  بسیاری از افراد  با حرکت دادن پرده ھای نصب شده در فضای نشیمن و پذیرایی مشکل دارند زیرا  
بر زمانبر بودن آن،سختی و دشواری ھای بیشتری را در مقابل انواع پرده ھای برقی دارند.شما می توانید  
با نصب پرده برقی در ساختمان عالوه بر زیبایی و شیک بودن،راحتی و آسایش را برای خانھ و ساختمان  

  خود بھ ارمغان بیاورید. 

ن باید زیرنظر افراد متخصص و فنی انجام شود تا مشکالت  نصب و راه اندازی پرده ھای برقی در ساختما 
بعد از راه اندازی و نصب برای پرده ھای برقی بھ وجود نیاید.مجموعھ ایران سایھ با برخورداری از افراد  
متخصص و کارشناس می تواند شما را در این زمینھ راھنمایی کند.شما می توانید برای مشاھده لیست  

  ان سایھ بھ وبسایت آن ھا مراجعھ فرمایید. محصوالت مجموعھ ایر

محیط بھترین پرده برقی را برای ساختمان  کارشناسان بخش فنی مجموعھ ایران سایھ با بررسی شرایط 
طراحی و تولید می کنند . چنان چھ قصد خرید محصوالت مجموعھ ایران سایھ را دارید می توانید با  

     مکاران ما در تماس باشید. مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ با مشاوران و ھ

  خرید پرده برقی 

اگر از باز و بستھ کردن پرده ھای خانھ خستھ شده اید بھ راحتی می توانید با انتخاب و خرید انواع پرده  
برقی ،آن را بدون نیروی دست و تنھا با فشردن یک دکمھ حرکت دھید. برای خرید انواع پرده برقی بھتر  

  تولید انواع پرده ھای برقی خریداری کنید. است از شرکت ھای طراحی و  

آن ھا با دانش فنی و تجربھ الزم در این زمینھ می توانند شما را راھنمایی کنند.برای کسب اطالعات بیشتر  
در این زمینھ بھتر است با مشاوران و کارشناسان مجموعھ ایران سایھ در تماس باشید.مجموعھ ایران سایھ  

  راحی و تولید انواع سایبان برقی و پرده برقی دارد. سابقھ درخشان در زمینھ ط 

  ریل پرده برقی 

چنان چھ از موتور برقی متناسب با مدل و وزن پرده استفاده می کنید باید بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشید  
یل  کھ از ریل پرده برقی در پرده ھای ھوشمند خود استفاده کنید.استفاده از ریل در پرده ھای برقی ھمانند م 

  پرده است اما با توجھ بھ ھوشمند بودن پرده استفاده از ریل الزامی است. 

داخل ریل پرده ھای برقی تسمھ ھایی وجود دارد کھ با اتصال آن ھا بھ موتور انواع پرده برقی می تواند  
جعھ  شما می توانید برای انتخاب و خرید بھترین محصوالت پرده برقی با مراپرده را بھ حرکت دربیاورد.  

کارشناسان متخصص در این زمینھ در تماس باشید و از راھنمایی آن ھا استفاده  ایران سایھ با    وبسایت بھ  
    کنید. 

  نمایندگی پرده برقی 

برای خرید محصوالت مجموعھ ایران سایھ می توانید عالوه بر مراجعھ بھ وبسایت ایران سایھ با مراجعھ  
بھ نمایندگی پرده برقی آن ھا در سراسر کشور بھترین خرید را داشتھ باشید.ھمکاران ما در نمایندگی ھای  



 

 

دازی محصوالت با کیفیت  مجاز مجموعھ ایران سایھ شما را در زمینھ انتخاب و خرید ، نصب و راه ان
  مجموعھ ایران سایھ راھنمایی خواھند کرد. 

  قیمت پرده برقی 

پرده ھای برقی مختلف بھ موتورھای الکتریکی با قدرت متفاوت برای حرکت نیاز دارند . ھرچھ میزان  
برند    وزن پرده برقی انتخابی شما بیشتر باشد ،چرده برقی نیاز بھ موتور قوی تر برای حرکت آن دارد.نوع

  موتور برقی و نوع پرده انتخابی از عوامل موثر بر قیمت پرده ھای برقی محسوب می شوند. 

برای دریافت اطالعات تکمیلی در رابطھ با انواع پرده برقی می توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ  
رید انواع چرده ھای  ایران سایھ و ارتباط با بخش مشاوره و کارشناسی راھنمای الزم در زمینھ انتخاب و خ

  برقی را دریافت نمایید.ھدف مجموعھ ایران سایھ تولید محصوالت باکیفیت و جلب رضایت شما می باشد. 

      

  

 

 


