
 

 

 سایبان مغازه باکس  

محفظه یا کاور آلومینیومی است که در بخش باالیی  دارای  (Box shop canopyسایبان مغازه باکس ) 

سایبان در برابر آب باران و برف استفاده می  سازه قرار دارد و جهت مراقبت و محافظت پوشش یا پارچه  

 شود.سایبان مغازه باکس در انواع طرح و رنگ و مدل طراحی و ساخته می شود. 

طراحی و ساخت سازه براساس استانداردهای روز دنیا انجام می شود تا در زمان نصب و راه اندازی  

د.شما می توانید با مشاورین و کارشناسان  سایبان مشکلی برای جمع یا باز شدن پوشش سایبان به وجود نیای

مغازه باکس دار   برقی سایبانما در این زمینه مشورت داشته باشید.ما در این مقاله می خواهیم در مورد 

 ر اختیار شما عزیزان قرار دهیم. اطالعاتی را د 

 طراحی و تولید سایبان مغازه باکس  

سایبان مغازه یا فروشگاهی سازه ای برای مراقبت و محافظت فضای داخلی ساختمان در برابر تابش مستقیم  

نور خورشید،بارش برف و باران و جلوگیری از نفوذ آب به داخل ساختمان می باشد.سایبان مغازه باکس  

موجود در بازار است زیرا عالوه بر طراحی   اتوماتیکسایبان یکی از بهترین و پرفروش ترین انواع 

 شیک و زیبای خود ، کارایی و قیمت مناسبی دارد. 

اخت انواع سایبان ثابت و سایبان  مجموعه ایران سایه با کادر متخصص و حرفه ای در زمینه طراحی و س

برقی در ایران عالوه بر طراحی و تولید انواع سایبان، خدمات نصب و راه اندازی ، تعمیر و تعویض  

ت اطالعات بیشتردر  را در محل با قیمت مناسب و زمان کوتاه انجام دهد.برای دریاف قطعات سایبان برقی 

این زمینه می توانید به سایت رسمی مجموعه ایران سایه مراجعه فرمایید و با مشاورین و کارشناسان ما  

 مشورت های الزم را داشته باشید. 

 ویژگی های سایبان مغازه باکس 

قامت و  سایبان مغازه باکس دارای ویژگی و خصوصیات فراوانی است که مهم ترین آن ها می توان به است

مقاومت سازه در برابر شرایط جوی نامساعد ، داشتن باکس محافظت کننده پوشش و موتور الکتریکی  

سایبان ، تنوع در طرح و رنگ و مدل ،سهولت در زمان باز و بسته شدن سایبان به دلیل کنترل از راه  

 دور اشاره کرد.  

 قیمت سایبان مغازه باکس  

جمله ابعاد و اندازه سازه ، نصب موتور یا تجهیزات الکتریکی و پیشرفته  سایبان ها با توجه به عواملی از  

بر روی سازه سایبان ، جنس و نوع پوشش یا پارچه به کار رفته در تولید سایبان، نوع و کاربرد سازه  

 سایبان ،مساحت فضای باز بیرون همه از مهم ترین موارد موثر در تعیین قیمت سایبان محسوب می شوند. 

دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید به وبسایت رسمی این مجموعه مراجعه فرمایید  برای  

و در صورت تایید هر یک از سایبان های طراحی شده در این مجموعه را ثبت سفارش و خریداری  

تر به  فرمایید.هدف ما در مجموعه ایران سایه رضایت مشتریان با ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات بر

 آن هاست. 

 انتخاب و خرید سایبان مغازه باکس  

https://www.pinterest.com/bbryant0225/awnings-and-canopies/
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/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%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%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://iransaye.com/electric-canopy-parts/


 

 

خرید بهترین سایبان مغازه باکس نیاز به آگاهی و شناخت کافی در این زمینه دارد که مشاورین ما در  

مجموعه ایران سایه با صبر و شکیبایی بسیار شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.محصوالت ایران  

ست با کیفیت و قیمت مناسب  سایه یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین کاالها در ایران است که توانسته ا

 و ثابت را طراحی وتولید نماید.    سایبان برقی بازوییبهترین 

 مزایای نصب سایبان مغازه باکس  

سایبان مغازه باکس یکی از بهترین و پرفروش ترین انواع سایبان برقی برای فروشگاه های بزرگ زنجیره  

محسوب می شود زیرا عالوه بر تنوع در طراحی و رنگ ، مدل ،آسایش و راحتی را برای افراد در   ای

 زمان باز و بسته شدن پوشش سایبان ایجاد می کند. 

مقاومت و استحکام سازه باالست و با نصب سنسورهای هوشمند بر روی سایبان می توان در هر زمان و  

و بدون ایجاد مشکل باز یا بسته کرد.برای دریافت اطالعات  موقعیت خاص سازه سایبان را به راحتی 

 بیشتر در این زمینه با همکاران ما در بخش کارشناسی سایبان در ارتباط باشید. 

 فروش فوق العاده سایبان مغازه باکس  

متلایر مرغوب و با کیفیت تهیه و تولید می   سایبان های موجود در مجموعه ایران سایه با استفاده از

ند.سازه های سایبان عالوه بر زیبایی و شیک بودن،دارای مقاومت و استحکام باالیی در برابر شرایط  شو

جوی نامساعد می باشند.ایران سایه با فروش فوق العاده این محصوالت توانسته است در این سال ها  

   رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

 نصب و اجرا سایبان مغازه باکس  

یبان مغازه باکس در ایران سایه توسط تیم حرفه ای و مجرب انجام می شود.نصب و اجرا  اجرا و نصب سا 

سایبان برقی نیاز به تجربه و مهارت باالیی دارد و مجموعه ایران سایه این کار را با استفاده از افراد حرفه  

 ای و ماهر انجام می دهد. 

ن ثابت و سایبان برقی می توانید با مشاوره  برای اطالع از هزینه های خدمات نصب و راه اندازی سایبا 

های ایران سایه در بخش فروش در تماس باشید.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام پرسش های مشریان  

 گرامی می باشند.   

 نمایندگی فروش سایبان مغازه باکس 

ان است که با  ایران سایه از شرکت های طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی در ایر

برخورداری از نیروی مجرب و متخصص در این زمینه توانسته است محصوالت با کیفیت و خدمات برتر  

 را برای مشتریان خود داشته باشد. 

ایران سایه جهت دسترسی راحت و بدون دردسر مشتریان خود در سراسر کشور نمایندگی های رسمی  

انتخاب و خرید محصوالت ایران سایه به آدرس شعب یا   خود را ایجاد کرده است.شما می توانید برای

 نمایندگی های رسمی این مجموعه مراجعه فرمایید. 

https://iransaye.com/arm-canopy/
https://iransaye.com/arm-canopy/
https://iransaye.com/arm-canopy/


 

 

کلیه محصوالت و خدمات با کیفیت مجموعه ایران سایه در نمایندگی های مجاز این شرکت با همان کیفیت  

می توانید با   سایبان تمام اتوماتیک به مشتریان ارائه می شود.جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه خرید 

   شماره های موجود در سایت ایران سایه در تماس باشید.  

 پروژه نصب سایبان مغازه باکس در شهرک اکباتان  

کباتان را مشاهده می فرمایید  در تصویر باال پروژه نصب و راه اندازی سایبان مغازه باکس در شهرک ا

که توسط تیم حرفه ای و تخصصی ایران سایه انجام گرفته است.این مجموعه با استفاده از مواد مرغوب  

 و با کیفیت سایبان های مناسبی را طراحی و تولید می کند. 

ه می  برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه چگونگی ثبت سفارش و خرید محصوالت مجموعه ایران سای 

توانید با شماره های موجود در سایت در تماس باشید.همکاران ما با صبر و حوصله بسیار شما عزیزان  

 راهنمایی می کنند.   ایران سایه را در زمینه انتخاب و خرید سایبان 

   

 

 

 

https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
https://iransaye.com/

