
 

 

 سایبان برقی دوطرفه پارکینگ  

یکی پرفروش ترین   (way electric canopy parking-Twoسایبان برقی دوطرفه پارکینگ ) 

به دلیل طراحی    محصوالت طراحی شده در مجموعه ایران سایه می باشد .سایبان برقی دوطرفه پارکینگ 

 زیبا و شیک ، میزان بازشوی باال نسبت به سایر سایبان ها طرفداران بیشتری پیدا کرده است.  

مجموعه ایران سایه دارای تیم حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و  

، سایبان پارکینگ و سایبان پنجره ای   سایبان فول باکسسایبان ثابت چتری ، سایبان اتوماتیک بازویی ، 

، سایبان فروشگاهی یا مغازه می باشد.هم چنین این مجموعه عالوه بر طراحی و ساخت سایبان ، خدمات  

 دیگری از جمله تعویض قطعات و نصب قطعات سایبان برقی اورجینال انجام می دهد. 

س و تعمیر سایبان و نصب و راه اندازی آن در محل در کمترین زمان و با قیمت مناسب از خدمات  سروی

برتر و با کیفیت ایران سایه محسوب می شود.برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با  

زم را در این  کارشناسان و همکاران مشاوره ما در مجموعه ایران سایه همراه باشید تا راهنمایی های ال

 زمینه برای شما عزیزان داشته باشند.    

 طراحی سایبان برقی دوطرفه پارکینگ 

سایبان برقی دوطرفه پارکینگ را جهت محافظت و مراقبت از وسایل نقلیه خودرو و موتور سیکلت طراحی  

شوند به منظور  و تولید می کنند.به طور کلی سایبان ها که در انواع طرح و رنگ و مدل مختلف ساخته می  

 جلوگیری از تابش نور خورشید به صورت مستقیم و بارش برف و باران می باشد.

  سایبان برقی ساختمان و اماکن خصوصی و دولتی که دارای فضای باز بیرونی هستند می توانند با سفارش  

ه افراد در نظر  دوطرفه پارکینگ ، فضای باز بیرون ساختمان را به عنوان پارک خودرو و وسایل نقلی

بگیرند.ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص و طراحان به نام در این زمینه می تواند شما را کمک  

 کند. 

ینه چگونگی طراحی و ثبت سفارش و خرید از مجموعه ایران  برای کسب اطالعات بیشتر و تکمیلی در زم

سایه می توانید با مراجعه به سایت مجموعه با مشاورین ما در بخش فروش در ارتباط باشید.ان ها با صبر  

   و شکیبایی مشتریان گرامی را راهنمایی خواهند کرد.  

 مزایای نصب سایبان برقی دوطرفه پارکینگ 

ه پارکینگ مزایای فراوانی دارد که در این بخش قصد داریم به مهم ترین آن ها  نصب سایبان برقی دوطرف

بپردازیم.به طور کلی سایبان های برقی نسبت به سایبان های ثابت که جا به جایی ندارند ، محبوب تر می  

رای  باشند، زیرا سایبان برقی به دلیل نصب موتور الکتریکی بسیار راحت باز و بسته می شود و مشکلی ب

 افراد ایجاد نمی کند. 

سایبان برقی دوطرفه پارکینگ مزایای خاص خود را دارد که مهم ترین آن ها شامل تنوع در طرح و رنگ  

و مدل سازه و پارچه استفاده شده در سایبان، قیمت مناسب ، سهولت و راحتی در زمان جمع یا باز شدن  

نقلیه پارک شده ، سازه مستحکم و مقاوم ،   سازه ،پوشش دهی گسترده و محافظت و مراقبت از وسایل

 پارچه ضد آب و ضد خوردگی و پوسیدگی در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی و... 

https://www.fourseasonsawning.com/?source=goo_awning_map&gclid=EAIaIQobChMI9seE-aKc6QIVBYXVCh3Q5w8nEAAYASAAEgKhj_D_BwE
https://iransaye.com/electric-awning-covered/
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%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 

 

یا سایبان ثابت از شرکت ایران سایه را دارید تنها    سایبان اتوماتیکچنان چه قصد انتخاب و خرید بهترین  

کافی است با مراجعه به سایت و ثبت سفارش بهترین خرید را از این مجموعه داشته باشید.همکاران ما  

 آماده پاسخگویی به تمام سواالت مشتریان محترم می باشند.  

 تعیین قیمت سایبان برقی پارکینگ عوامل موثر بر  

ابعاد و اندازه سازه ، نوع مواد یا متلایر با کیفیت که در طراحی و ساخت سایبان استفاده شده است ، برند  

یا شرکت طراحی و تولید کننده سایبان ، نصب تجهیزات مدرن و پیشرفته و هوشمند بر روی سازه ، جنس  

استقامت سازه و یراق آالت و .. همه از عوامل مهم در تعیین قیمت  پارچه پوششی سایبان ، مقاومت و 

 سایبان محسوب می شود. 

 انتخاب بهترین سایبان برقی دوطرفه پارکینگ 

مشاورین و کارشناسان متخصص با بررسی شرایط محیطی و توضیح آن به مشتریان جهت خرید بهترین  

ارشناسان ابتدا نیاز و خواسته مشتری را در نظر می  سایبان برقی پارکینگی آن ها راهنمایی خواهند کرد.ک

 گیرند و با توجه به آن و شرایط آب و هوایی منطقه بهترین سایبان را معرفی خواهند کرد. 

ه  و اطالع از چگونگی مراحل تولید سایبان برقی می توانید ب ایران سایهبرای مشاهده لیست محصوالت 

 سایت ایران سایه مراجعه فرمایید.همکاران ما در این مجموعه شما را راهنمایی و کمک خواهند کرد. 

 نمایندگی فروش سایبان برقی پارکینگ 

ایجاد  ایران سایه برای دسترسی آسان مشتریان خود در نقاط مختلف کشور ایران ، نمایندگی های رسمی 

، تعمیر و سرویس قطعات سایبان برقی و تعویض آن ها و   کرده است تا کلیه خدمات نصب و راه اندازی 

 فروش محصوالت با کیفیت خود را انجام دهند. 

مشتریان محترم می توانند با مراجعه به این نمایندگی ها از خدمات با کیفیت مجموعه بهره مند شوند.هدف  

مشتریان به محصوالت و خدمات ایران  ما با ایجاد نمایندگی های مجاز در سراسر کشور دسترسی راحت 

 سایه می باشد. 

 نصب و راه اندازی سایبان دوطرفه پارکینگ 

اجرا و نصب سایبان کار سخت و پیچیده ای نیست اما نیاز به تجربه و تخصص دارد تا در زمان باز و  

یه می توان به  بسته شدن سازه مشکلی برای سایبان و افراد ایجاد نشود.از جمله خدمات مجموعه ایران سا 

 نصب و راه اندازی سایبان برقی در محل اشاره کرد. 

شما می توانید عالوه بر خرید محصول از این مجموعه از خدمات اجرا و نصب سایبان در فضای مورد  

 نظر بهره مند شوید.ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت مستمر در این زمینه شما را کمک خواهد کرد.  

 برقی دوطرفه پارکینگ   فروش سایبان

پارکینگی در مقایسه با سایبان های ثابت بیشتر شده است زیرا عالوه    سایبان برقی دوطرفه امروزه فروش   

فضای باز بیرون  سایبان های زیبا و شیکی هستند که  باعث جلوه خاص به  بر راحتی و آسایش برای افراد  

 ساختمان می شوند. 

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/
https://iransaye.com/two-way-electric-canopy/


 

 

اگر قصد خرید سایبان برقی را دارید بهتر است به سایت ایران سایه مراجعه فرمایید، مشاورین ما با  

 مشاوره رایگان شما را در زمینه انتخاب و خرید بهترین سایبان راهنمایی می کنند. 

 پروژه نصب سایبان دوطرفه پارکینگ مسکونی 

ب سایبان برقی دوطرفه پارکینگ مسکونی را مشاهده می فرمایید که توسط مجموعه  در تصویر پروژه نص

ایران سایه طراحی و ساخته شده است .برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه هزینه های طراحی و  

 تولید سایبان و نصب و راه اندازی در محل با همکاران ما در بخش فروش در ارتباط باشید. 

    

 


