
 

 

 نصب سایبان برقی باکس تراس

در   (Installation of electric canopy terrace box)  نصب سایبان برقی باکس تراس

افراد متخصص و مجرب انجام می گیرد. ایران  شرکت طراحی و ساخت سایبان برقی ایران سایه زیر نظر  

سایه با سال ها تجربه و فعالیت گسترده در زمینه طراحی و ساخت سایبان ثابت و سایبان برقی،نصب و  

 راه اندازی آن در محل و تعمیر و تعویض قطعات سایبان برقی می تواند شما را راهنمایی کند. 

می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران   برای انتخاب و خرید سایبان برقی باکس تراس 

سایه در ارتباط باشید.آن ها با بررسی شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه بهترین و با کیفیت ترین انواع  

 سازه سایبان را به شما عزیزان معرفی و پیشنهاد می دهند. 

باکس تراس و مراحل نصب و راه اندازی آن در   سایبان اتوماتیکانواع در ادامه قصد داریم به توضیح 

زم را در این زمینه برای شما  محل بپردازیم با مشاورین و کارشناسان ما همراه باشید تا راهنمایی های ال

 عزیزان داشته باشند. 

 نصب سایبان برقی باکس تراس مراحل 

برای مشاهده مراحل نصب سایبان برقی باکس تراس و طراحی و تولید ان در مجموعه ایران سایه می  

ی  توانید به سایت رسمی مجموعه مراجعه کنید.سایبان برقی باکس جزو پرفروش ترین انواع سایبان برق

تراس محسوب می شود زیرا به دلیل وجود باکس محافظت کننده موتور الکتریکی ، این سازه عالوه بر  

 زیبایی و ظاهری شیک در شرایط آب و هوایی مختلف محافظت می شود. 

شما می توانید برای پوشش تراس یا بالکن ساختمان مسکونی، اداری یا تجاری خود بهترین و با کیفیت  

تراس را از مجموعه ایران سایه انتخاب و خریداری فرمایید.همکاران ما در این    سایبان برقیترین انواع 

 مجموعه آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند. 

 ی باکس تراس مزایای سایبان برق

سایبان برقی باکس تراس مزیت های فراوانی دار که از مهم ترین ان ها می توان به وجود باکس محافظت  

راس  ت سایبان برقی باکس کننده موتور الکتریکی سایبان در برابر باد و باران و گرد و غبار اشاره کرد.

یکی از پرفروش ترین محصوالت ایران سایه می باشد که در حال حاضر در طرح و مدل و ابعاد مختلف  

 طراحی و تولید می شود. 

چنان چه قصد خرید از مجموعه ایران سایه را دارید می توانید با مراجعه به سایت رسمی مجموعه ایران  

انتخاب و خریداری فرمایید.همکاران ما در مجموعه  سایه بهترین و قیمت مناسب ترین سازه سایبان را 

 ایران سایه می توانند شما عزیزان را در زمان انتخاب و خرید محصول راهنمایی کنند. 

 سایبان برقی باکس تراسقیمت 

لف قیمت گذاری می شوند.قیمت سایبان با در نظر گرفتن مواردی از جمله  سایبان ها با توجه به عوامل مخت

کار رفته در تولید سایبان،جنس پوشش یا پارچه سایبان، ابعاد و اندازه سایبان، نصب موتور  متلایر به 

الکتریکی یا تجهیزات هوشمند بر روی سایبان، مساحت فضای بازو شرکت تولید کننده و برند سایبان و ..  

 همه از موارد مهم در تعیین قیمت سایبان تراس محسوب می شود. 

https://www.stobag.ca/en/main/products/balcony-terrace/box-awnings/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iransaye.com/electric-awning-covered/


 

 

برای دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه و اطالع از موجودی سایبان های طراحی شده می توانید  

 ایران سایه محصوالت را مشاهده و قیمت آن ها را دریافت نمایید. با مراجعه به سایت رسمی  

 انواع سایبان برقی باکس تراس

انواع مختلف تقسیم می شوند.مشخصه اصلی  سایبان های برقی با توجه به نوع طراحی و عملکرد آن ها به  

و مشترک هر یک از آن ها باز و بسته شدن سازه بدون دخالت نیروی انسانی است.این ویژگی در سایبان  

برقی موجب محبوبیت فراوان آن ها شده است.در این قسمت می خواهیم شما را با انواع سایبان برفی تراس  

 آشنا کنیم. 

وجه به نوع طراحی و استفاده از یراق آالت و نصب تجهیزات مختلف به انواع  سایبان های برقی را با ت 

تقسیم می کنند.چنان چه  سایبان برقی بازویی، سایبان برقی دوطرفه، سایبان برقی پارکینگی و فروشگاهی 

قصد انتخاب و خرید هر یک از انواع سایبان برقی را دارید ما به شما شرکت طراحی سایبان ایران سایه  

   را پیشنهاد می کنیم.

 نصب سایبان برقی باکس تراس فروش و 

مشاورین و کارشناسان متخصص و با تجربه در مجموعه ایران سایه فروش و نصب سایبان برقی باکس  

تراس را برعهده دارند.شما می توانید با مراجعه به آدرس شعب مختلف ایران سایه در سراسر کشور که  

ول به فعالیت هستند یا آدرس وبسایت ایران سایه هر نوع سایبان مورد  به صورت قانونی و رسمی مشغ 

 نیاز خود را انتخاب و خریداری کنید. 

نیاز به تخصص و مهارت باالیی دارد .شرکت طراحی و   سایبان برقی فول باکسنصب و راه اندازی 

ساخت سایبان برقی و سایبان ثابت ایران سایه با برخورداری از نیروی متخصص و مجرب در این زمینه  

 می تواند خدمات برتر و با کیفیت و مقرون به صرفه ای را برای شما داشته باشند. 

 سایبان برقی باکس تراس  نمایندگی خرید

سازه ای محکم و مقاوم برای پوشش فضای باز بیرون ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و  سایبان 

سازمان های دولتی و .. می باشد.برای انتخاب و خرید سازه سایبانی بهتر است به شرکت های معتبر  

 طراحی و ساخت سایبان مراجعه کنید. 

از باسابقه ترین و معتبرترین شرکت های طراحی و ساخت سایبان تمام اتوماتیک و سایبان  یکی    ایران سایه 

ثابت در کشور محسوب می شود.این مجموعه به دلیل طراحی شیک و مدرن محصوالت خود و استفاده  

 از متلایر با کیفیت طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده است.  

ن دردسر مشتریان خود و فروش محصوالت و ارائه خدمات با  از این رو برای دسترسی راحت و بدو 

کیفیت ، شرکت ایران سایه در نظر دارد شعب و نمایندگی های رسمی خود را گسترش دهد.در حال حاضر  

نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه در سراسر کشور و شهرهای مختلف ایجاد شده است.برای  

 یران سایه با مشاورین ما در تماس باشید. دریافت آدرس نمایندگی های مجاز ا

 تراس   در نصب سایبان برقی باکسپروژه  

https://iransaye.com/fullbox-electric-canopy/
https://iransaye.com/


 

 

سایبان برقی باکس تراس را مشاهده می فرمایید که توسط تیم تخصصی  در تصویرباال  پروژه نصب 

طراحی و ساخت سایبان ایران سایه تولید و نصب شده است.ایران سایه از شرکت های معروف و معتبر  

 طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک و سایبان ثابت در ایران است . 

این مجموعه عالوه بر طراحی و ساخت سایبان برقی ، تمامی خدمات مربوط به سرویس و نگهداری و  

اسب و در زمان مشخص انجام می دهد.برای دریافت  را با قیمت من سایبان برقی ات قطعتعمیر یا تعویض 

 اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با همکاران ما در ایران سایه در ارتباط باشید. 

   

 

 

 

 

 

 

https://iransaye.com/electric-canopy-parts/

