
 

 

 ساخت سایبان کالسیک 

را معموال برای جلوگیری از تابش نور  ( Making a classic canopyساخت سایبان کالسیک ) 

خورشید و بارش پراکنده برف و باران در طول سال برای ورودی درب فروشگاه یا ساختمان های  

 مسکونی، اداری یا تجاری، تراس یا بالکن ساختمان و غیره انجام می دهند. 

ایران سایه با سابقه و فعالیت درخشان و معتبر در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان  

، سایبان بازویی، سایبان پارکینگ، سایبان فروشگاهی و تبلیغاتی می تواند  سایبان چتریثابت از جمله 

 بهترین و با کیفیت ترین سازه سایبان را تهیه و تولید کند. 

در این مقاله می خواهیم شما عزیزان را با مزایای نصب سایبان کالسیک و هزینه های ساخت سایبان  

یک آشنا کنیم، با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه همراه باشید تا اطالعات مفیدی  کالس

 را در اختیار شما عزیزان قرار دهند.  

 مراحل ساخت سایبان کالسیک 

ر شرکت طراحی و ساخت سایبان کالسیک ایران سایه زیر نظر  د  مراحل تولید سایبان برقی تمامی 

کارشناسان و طراحان مجرب انجام می شود.برای دریافت اطالعات الزم در این زمینه می توانید به سایت  

رسمی مجموعه مراجعه فرمایید.همکاران ما در این شرکت با مشاوره رایگان در خدمت  مشتریان محترم  

 می باشند. 

 ساخت سایبان کالسیکهزینه 

طراحی و ساخت سایبان کالسیک در شرکت های طراحی سایبان برقی و سایبان ثابت با توجه به   هزینه

نوع و کاربرد سایبان ، متلایر و مواد اولیه به کار رفته در سایبان،ابعاد و اندازه سازه محاسبه می شود.برای  

نه طراحی و ساخت سایبان اتوماتیک ایران سایه با  دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه و دریافت هزی

همکاران ما در بخش فروش در تماس باشید.مشاورین ما در بخش فروش تمامی خدمات و محصوالت قابل  

    ارائه از سوی شرکت ایران سایه را به شما عزیزان معرفی می کنند. 

 قیمت سایبان کالسیک  

ت سازنده سایبان، جنس و نوع پارچه به کار رفته در پوشش  قیمت سایبان کالسیک با توجه به برند و شرک

سازه، متلایر به کار رفته در سازه، نصب تجهیزات و سنسور هوشمند کنترل از راه دور و.. مشخص می  

شود.اگر قصد خرید یا انتخاب سایبان کالسیک را دارید می توانید با مشاوره رایگان مجموعه ایران سایه  

 ریداری کنید.  بهترین سایبان را خ

 ساخت سایبان کالسیک   و  مزایای نصب

نصب و راه اندازی سایبان در فضای باز و ورودی درب ساختمان و پنجره مزایای فراوانی دارد که مهم  

ترین آن ها شامل جلوگیری از تابش نور خورشید به صورت مستقیم ایجاد گرما در محل، جلوگیری از  

 اختمان، نفوذ اب باران و برف در زمان بارندگی می باشد. ورود گرد و غبار محلی به داخل س
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ساخت سایبان کالسیک و راه اندازی ان در محل به دلیل تنوع در طرح و رنگ و مدل سازه، نصب  

تجهیزات مدره و هوشمند بر روی آن، جنس پوشش یا پارچه سایبان ، کیفیت و مقاومت باالی سازه سایبان  

 همه از مزایای راه اندازی سایبان کالسیک محسوب می شوند.  

 سیک نمایندگی فروش سایبان کال 

  سایبان تمام اتوماتیک ایران سایه جزو بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و ساخت سایبان ثابت و 

در کشور محسوب می شوند.این مجموعه به دلیل باالبودن کیفیت محصوالت خود و ارائه خدمات برتر به  

مشتریان همیشه مورد توجه افراد قرار گرفته است.برای دسترسی راحت افراد به محصوالت تولید شده  

کشور و شهرهای    ایران سایه و برخورداری از خدمات باکیفیت آن نمایندگی های رسمی خود را در سراسر

 بزرگ ایران ایجاد کرده است.

اگر قصد انتخاب و خرید از این مجموعه را دارید می توانید به شعب و نمایندگی های مجاز ایران سایه  

برای دریافت ادرس شعب و نمایندگی های مجاز ایران سایه به سایت رسمی این شرکت  مراجعه فرمایید. 

 ما در بخش فروش شما عزیزان را راهنمایی خواهند کرد.  مراجعه فرمایید،مشاورین و همکاران

 خرید بهترین ساخت سایبان کالسیک مغازه 

  سایبانآگاهی و شناخت از محصوالت سایبانی بسیار اهمیت دارد و کمک بسزایی در زمان انتخاب و خرید  

به افرادی که قصد خرید دارند خواهند کرد.مشاورین و کارشناسان ایران سایه با صبر و حوصله    اتوماتیک

 عملکرد ان ها می پردازند. و دقت باال به معرفی محصوالت، کاربرد و نوع 

ه ایران سایه را دارند می توانند با مشاوره رایگان از  آن دسته از افرادی که قصد خرید از مجموع 

کارشناسان بهترین و با کیفیت ترین محصول مورد نیاز خود را انتخاب و خریداری کنند.برای کسب  

 اطالعات بیشنر و مشاوره از کارشناسان با شماره تلفن های موجود در سایت در تماس باشید. 

 نصب و راه اندازی سایبان کالسیک 

و سایر محصوالت طراحی شده مجموعه ایران سایه نیاز به تخصص    سایبان کالسیکاندازی و نصب    راه

و تجربه فراوانی دارد.ایران سایه با آموزش افراد مختلف عالوه بر طراحی و ساخت سایبان کالسیک در  

 زمینه نصب و راه اندازی سایبان مهارت باالیی دارد. 

نه مشورت کنید و در صورت نیاز از  شما می توانید با مشاورین و کارشناسان ایران سایه در این زمی 

خدمات آن ها بهره مند شوید.همکاران ما در مجموعه تخصصی طراحی و ساخت سایبان برقی و سایبان  

 ثابت ایران سایه می توانند افراد را کمک و راهنمایی کنند.   

 خدمات پس از فروش ایران سایه 

اخت سایبان کالسیک، سایبان تمام اتوماتیک  یکی از شرکت های مهم و معتبر در طراحی و س  ایران سایه 

و سایبان ثابت در ایران است که به بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا و برخورداری از نیروی  

متخصص در زمینه طراحی و خدمات پس از فروش سایبان توانسته است رضایت مشتریان خود را به  

 دست آورد. 
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ایران سایه می توان به سرویس و نگهداری، تعمیر و تعویض   از جمله خدمات پس از فروش مجموعه 

قطعات سایبان ونصب و راه اندازی سازه و قطعات اورجینال سایبان اشاره کرد.برای کسب اطالعات  

 بیشتر در زمینه خدمات پس از فروش مجموعه ایران سایه با مشاورین ما در ارتباط باشید.   

 ت آباد سایبان کالسیک در سعادپروژه ساخت 

در تصویر پروژه ساخت سایبان کالسیک و نصب و راه اندازی ان در سعادت آباد مشاهده می  

فرمایید.مجموعه ایران سایه با توجه به نیاز و خواسته مشتری سایبان کالسیک را طراحی و تولید کرده  

گهداری سایبان،  است.این مجموعه طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک یا سایبان ثابت ، سرویس و ن

 را با قیمت مناسب انجام می دهد.  قطعات سایبان برقی تعمیر و تعویض 

برای مشاهده سایر پروژه های اجرایی در مجموعه ایران سایه می توانید به سایت ایران سایه مراجعه  

ما در این شرکت با تجربه و سابقه درخشان در زمینه طراحی و ساخت   فرمایید.مشاورین و کارشناسان 

 سایبان می توانند شما عزیزان را راهنمایی و کمک کنند.  
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