
 

 

 سایبان برقی رستورانطراحی 

از خدمات برتر و با  ( Electric restaurant canopy design) سایبان برقی رستورانطراحی 

کارشناس فنی انجام می شود.امروزه رستوران و کافی  کیفیت مجموعه ایران سایه می باشد که زیر نظر 

 شاپ هایی که دارای فضای باز هستند طرفداران بیشتری نسبت به رستوران هایی با فضای بسته دارند. 

فضای   سقف متحرکبا انتخاب و طراحی سایبان برقی رستوران می توانید در شرایط خاص با بازنمودن 

سایبان رستوران عالوه بر زیبایی و جذابیت باال ، محیط را در برابر  آزاد رستوران یا کافه را مسقف کنید.

 تابش نور خورشید و بارش های پراکنده باران و برف محافظت می کند. 

کامل قیمت طراحی سایبان برقی رستوران و چگونگی انتخاب بهترین   ما در ادامه می خواهیم به بررسی 

سایبان رستوران بپردازیم با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه همراه باشید تا اطالعات  

 مفیدی در این زمینه در اختیار شما قرار دهند. 

 سایبان برقی رستوراننصب و طراحی 

رستوران در محل در زمان   سایبان برقییکی از خدمات مهم شرکت ایران سایه نصب و راه اندازی 

زه طراحی و تولید سازه اهمیت  مشخص و قیمت مناسب می باشد.نصب و راه اندازی سایبان برقی به اندا

 دارد از این رو ایران سایه با اعزام افراد به محل نصب و راه اندازی سایبان را انجام میدهد. 

برای اطالع از هزینه خدمات نصب و راه اندازی سایبان برقی رستوران می توانید به سایت یا نمایندگی  

ر هر زمان آماده پاسخگویی به تمام سواالت مشتریان  های مجاز ایران سایه مراجعه فرمایید.همکاران ما د 

 در زمینه انتخاب و خرید محصوالت و استفاده از سایر خدمات ایران سایه می باشند.    

 رستوران   اتوماتیکسایبان خرید 

برای خرید سایبان اتوماتیک رستوران بهتر است قبل ان با مشاوران و کارشناسان متخصص در این زمینه  

شته باشید.مجموعه ایران سایه با برخورداری از کادر و مشاوران حرفه ای می تواند مشتریان  مشورت دا

 را در زمان انتخاب و خرید سایبان راهنمایی کند. 

برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه خرید بهترین و با کیفیت ترین سایبان اتوماتیک رستوران می توانید  

در تماس باشید.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام پرسش های مطرح  با شماره های درج شده در سایت 

 شده از سوی مشتریان در هر زمان می باشند. 

 مزایای نصب سایبان برقی رستوران

نصب و راه اندازی سایبان رستوران مزایای فراوانی دارد . اولین و مهم ترین مزیت نصب سایبان در  

گیری از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد گرما در محیط می باشد.هم  رستوران یا کافه سایه اندازی و جلو

 چنین با نصب سایبان در رستوران می توانید در روزهای بارانی از خیس شدن مشتریان جلوگیری کنید. 

سایبان برقی رستوران به دلیل نصب تجهیزات هوشمند و مدرن بر روی خود در شرایط خاص توانایی  

تنظیم شدن سازه و پوشش را برای افراد مهیا می کند.تنوع در طرح و مدل و رنگ پوشش یا پارچه سایبان،  
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رقی رستوران  قیمت مناسب، کیفیت عالی و ایمنی و امنیت باالی سازه همه از مزایای نصب سایبان ب

 محسوب می شوند.   

 سایبان برقی رستوران نمایندگی فروش و طراحی  

ایران سایه برای گسترش فعالیت خود در زمینه طراحی و ساخت سایبان برقی و فروش آن در کشور  

نمایندگی های رسمی خود را در سراسر کشور ایجاد کرده است.نمایندگی های مجاز ایران سایه تمامی  

 دمات ایران سایه را با کیفیت باال انجام می دهد. محصوالت و خ

خود اقدام به  برای راحتی و دسترسی آسان مشتریان  ایران سایهالبته شرکت تخصصی طراحی و ساخت 

اصلی مجموعه  ایجاد نمایندگی های رسمی در سراسر کشور کرده است.شما می توانید با مراجعه به سایت  

آدرس تمامی نمایندگی های رسمی و فعال مجموعه ایران سایه را مشاهده فرمایید.هدف ما در مجموعه  

ایران سایه طراحی و تولید سایبان با کیفیت و مقاوم برای مشتریان و ارائه خدمات مطمئن و با کیفیت  با  

   قیمت مناسب به آنهاست. 

 شاپ  قیمت سایبان اتوماتیک رستوران و کافی

سایبان ها را با در نظر گرفتن مواردی از جمله نوع و کاربرد سازه، جنس سازه و پوشش سایبانف  

اتوماتیک یا ثابت بودن سایبانف نصب تجهیزات مدرن و هوشمند، اندازه و ابعاد سازه و شرکت سازنده  

 سایبان قیمت گذاری می کنند.

از مجموعه ایران سایه را دارند می   سایبان تمام اتوماتیک آن دسته از افرادی که قصد انتخاب و خرید 

توانند با مراجعه به نمایندگی های رسمی این مجموعه یا بخش فروش سایت تمامی محصوالت طراحی شده  

 را مشاهده و در صورت تایید آن را ثبت سفارش و خریداری کند. 

 خدمات پس از فروش سایبان برقی ایران سایه 

و سایبان ثابت در کشور   سایبان اتوماتیک ایران سایه جزو بهترین شرکت های طراحی و ساخت انواع 

می باشد . با برخورداری از نیروی متخصص و مجرب در زمینه طراحی و نصب سایبان توانسته است  

کادر حرفه ای و کیفیت باالی محصوالت از خصوصیات  شد.در این سال ها فعالیت مفید و مستمری داشته با

 مهم شرکت ایران سایه می باشد. 

شرکت طراحی  پس از انتخاب و خرید محصول از مجموعه ایران سایه می توانید از خدمات پس از فروش  

بهره مند شوید.از خدمات مهم این مجموعه می توان به خدمات نگهداری و   و ساخت سایبان ایران سایه

 و تعمیر آن ها و .. اشاره کرد.   قطعات سایبان برقی مراقبت از سازه، تعویض 

 سایبان برقی رستوران در حرم عبدالعظیمپروژه طراحی 

فرمایید که توسط تیم  در تصویر باال طراحی سایبان برقی رستورانی را در حرم عبدالعظیم مشاهده می 

حرفه ای و تخصصی ایران سایه طراحی و نصب شده است.شما می توانید با مشاوره در این زمینه هر  

نوع سایبان برقی یا سایبان ثابت را انتخاب و خریداری کنید.ایران سایه یکی از بهترین و با سابقه ترین  

 یران است . شرکت های طراحی و ساخت سایبان برقی و سایبان ثابت در ا
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با برخورداری از کادر حرفه ای و تخصصی خود توانسته است در این زمینه محصوالت با   ایران سایه 

، سایبان برقی  سایبان برقی بازوییمحصوالت ایران سایه شامل انواع کیفیت و زیبایی را تولید کند.

دوطرفه،سایبان برقی فول باکس، سایبان کالسیک، سایبان برقی پارکینگی، سایبان برقی باکس،و .. می  

 باشد. 

عالوه بر طراحی و ساخت انواع سایبان ، این مجموعه خدمات نصب و راه اندازی ،   شرکت ایران سایه 

ز سازه سایبانی را در هر زمان با قیمت مناسب برطرف می کند.برای کسب اطالعات  سرویس و مراقبت ا

و چگونگی استفاده از آن ها می توانید    سایبانی بیشتر در مورد سرویس خدمات پس از فروش محصوالت 

 با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در بخش فروش و مشاوره در ارتباط باشید. 
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