
 

 

 ساخت سایبان برقی  

نیاز به تخصص و تجربه باالیی دارد تا در  ( Making electric awningsساخت سایبان برقی ) 

های طراحی و ساخت سایبان  زمان نصب و راه اندازی دچار مشکل یا خرابی نشود.ایران سایه از شرکت  

ثابت و سایبان برقی در ایران است که توانسته با نیروی متخصص و متلایر با کیفیت بهترین سایبان های  

 برقی را طراحی و تولید نماید. 

چنان چه قصد خرید سایبان برقی از مجموعه ایران سایه را دارید می توانید به سایت رسمی یا آدرس  

ین مجموعه مراجعه فرمایید و بهترین محصول را انتخاب و خریداری کنید.در ادامه  نمایندگی های مجاز ا

و عوامل موثر بر قیمت سایبان برقی   متحرک سقفو  می خواهیم به بررسی طراحی و ساخت سایبان 

 بپردازیم با مشاورین ایران سایه همراه باشید.  

 طراحی و ساخت سایبان برقی 

ساخت و طراحی سایبان برقی کار ساده ای نیست ، نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد.مجموعه ایران  

می تواند شما مشتریان محترم  سایه با برخورداری از نیروی متخصص در زمینه طراحی و ساخت سایبان  

را راهنمایی و کمک کند.برای کسب اطالعات بیشتر و مشاهده محصوالت طراحی شده توسط مجموعه  

 ایران سایه به وبسایت شرکت ایران سایه مراجعه فرمایید.  

 هزینه ساخت سایبان برقی 

لف تعیین می شود.ابعاد و  هزینه طراحی و ساخت سایبان برقی با در نظر گرفتن عوامل و فاکتورهای مخت

اندازه سایبان،نوع مواد اولیه به کار رفته در ساخت سایبان، جنس پوشش سایبان،نوع سایبان همه از موارد  

 مهم و اساسی در تعیین قیمت ساخت و طراحی سایبان محسوب می شوند. 

 معرفی انواع سایبان برقی 

باز بیرون ساختمان را در برابر شرایط جوی  سایبان ها سازه هایی پوششی و محافظتی هستند که فضای 

مختلف ،گرد و غبار و .. محافظت می کنند.سایبان های برقی با نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان  

های ثابت طراحی می شوند.امروزه سایبان های برقی طرفداران بیشتری در مقایسه با سایبان های ثابت  

 دن،راحتی و رفاه حال را برای افراد به همراه دارند.  دارند زیرا عالوه بر زیبایی و شیک بو

سایبان های برقی با توجه به نوع طراحی و عملکردشان در انواع مختلف سایبان مغازه، سایبان تبلیغاتی،  

، سایبان دوطرفه ، سایبان بازویی و .. تولید می شوند.برای مشاهده هر    سایبان کالسیکسایبان پارکینگ،  

 یک از انواع سایبان برقی در ایران سایه با شماره های موجود در سایت در ارتباط باشید.   

 قیمت سایبان برقی ایران سایه 

یران سایه با توجه به عوامل مختلف تعیین می گردد.عوامل  قیمت سایبان های طراحی شده در مجموعه ا 

موثر بر قیمت سایبان برقی ایران سایه شامل متلایر یا مواد اولیه به کار رفته در طراحی و ساخت سایبان،  

نوع پوشش یا پارچه انتخابی،نوع سایبان و نصب تجهیزات هوشمند و سنسور الکتریکی،ابعاد و اندازه و  

 ز سایبان برقی می شود. مساحت فضای با
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برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه و مشاهده لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید به  

سایت مجموعه مراجعه فرمایید.مشاورین ما در بخش فروش می توانند با توضیحات کامل و جامع شما  

 عزیزان را راهنمایی کنند. 

 مزایای نصب سایبان برقی 

راه اندازی سایبان برقی در مقایسه با سایبان ثابت نیاز به تجربه و تخصص و دقت باالیی دارد  نصب و 

زیرا این سازه دارای موتور الکتریکی است و باید به درستی کار کند.چنان چه مشکلی در موتور الکتریکی  

 پیش آید امکان باز و بسته شدن سایبان مقدور نمی باشد.

ایبان برقی در اماکن مختلف می توان به تنوع در طرح و مدل و رنگ سازه و  از مزایای نصب سایبان س

پوشش سایبان،نصب تجهیزات مدرن و پیشرفته جهت کنترل از راه دور ، سازه مستحکم و مقاوم و پوشش  

 ضد آب ، عایق صدا و حرارت و .. اشاره کرد.  

 فروش سایبان اتوماتیک 

یبان ثابت قیمت بیشتر و محبوبیت باالتری دارد.فروش باالی سایبان  مقایسه با سا  در   سایبان تمام اتوماتیک

به دلیل راحتی در زمان باز و بسته شدن سازه و کنترل از راه دور آن می باشد.ایران سایه با کادر  برقی 

حرفه ای و تخصصی خود در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت توانسته است  

 یفیت و قیمت مناسبی را تولید نماید. محصوالت با ک 

برای کسب اطالعات بیشتر و خرید سایبان اتوماتیک از مجموعه ایران سایه می توانید به وبسایت ایران  

سایه مراجعه فرمایید.هدف ما در شرکت طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی ایران سایه  

 . جلب رضایت و نظر مشتریان گرامی می باشد 

 خرید سایبان اتوماتیک ارزان

سایبان ها از متلایر با کیفیت ساخته می شوند تا عالوه بر زیبایی و شیک بودن ،مقاومت و استحکام باالیی  

در برابر شرایط جوی مختلف داشته باشند.ایران سایه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و در نظر گرفتن  

 و با کیفیت ترین سایبان را با قیمت مناسب طراحی و تولید کند.   میزان بودجه مشتریان می تواند بهترین

ارزان می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه در   سایبان اتوماتیک برای خرید 

می کنند و با توجه به خواسته یا نیاز مشتریان و بودجه    تماس باشید.آن ها تمامی شرایط موجود را بررسی

 در اختیار بهترین و مقرون به صرفه ترین محصول را پیشنهاد و معرفی می کنند.  

 نمایندگی فروش سایبان برقی 

برای دسترسی آسان مشتریان به محصوالت طراحی شده مجموعه ایران سایه و برخورداری از سایر  

  قطعات سایبان برقی ن از جمله سرویس و نگهداری از سایبان، تعمیر یا تعویض خدمات مربوط به سایبا

 در محل و.. ایران سایه شعب و نمایندگی های رسمی خود را در سراسر کشور ایجاد کرده است. 
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خدمات این مجموعه را به مشتریان با همان قیمت و   نمایندگی های مجاز ایران سایه کلیه محصوالت و 

کیفیت ارائه می دهند زیرا توسط مجموعه اصلی ایران سایه نظارت می شوند.برای دریافت اطالعات الزم  

 در این زمینه و دریافت آدرس شعب و نمایندگی های مجاز ایران سایه با همکاران ما در ارتباط باشید.   

 ی پروژه کیان سنتر تولید سایبان برق پروژه  

در تصویر فوق تولید سایبان برقی پروژه کیان سنتر را مشاهده می فرمایید که توسط تیم حرفه ای و  

یکی از بهترین شرکت های طراحی و ساخت انواع    ایران سایهتخصصی ایران سایه طراحی و تولید شده .

ثابت در کشور می باشند که دارای شعب و نمایندگی های مجاز در سراسر کشور  سایبان برقی و سایبان 

 می باشد.  

برای سفارش و خرید از مجموعه ایران سایه یا مشاهده تمام پروژه های اجرا شده توسط گروه تخصصی  

توانند   ایران سایه می توانید به سایت مجموعه مراجعه فرمایید.همکاران و مشاورین ما در ایران سایه می 

 با مشاوره مناسب شما عزیزان را کمک و راهنمایی کنند. 
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