
 

 

 سایبان برقی فول کاست  

همان سایبان برقی است اما با این تفاوت که در   ( Full electric canopyسایبان برقی فول کاست ) 

پس از جمع شدن پوشش سایبان به  طراحی سایبان برقی فول کاست ، بخشی در نظر گرفته شده است که 

سایبان را در برابر نفوذ رطوبت و  باکس طراحی شده در سازه ،طور کامل دورن باکس قرار می گیرد.

 و گرد غبار محافظت می کند . آب 

در حال حاضر است و   سایبان برقی سایبان برقی فول باکس یکی از بهترین و پرفروش ترین انواع 

طرفداران بسیاری دارد.ما در این مقاله قصد داریم به طور کامل به بررسی سایبان برقی فول کاست و  

 ویژگی های منحصر به فرد آن بپردازیم .با مشاورین و کارشناسان مجموعه ایران سایه در تماس باشید. 

 مشخصات سایبان برقی فول کاست 

است که در مقایسه با سایر سایبان های برقی زیبایی   سایبان برقی بازویی سایبان برقی فول کاست نوعی 

فرد خود در میزان بازشوی و پوشش    و بازشوی بیشتری دارد .این نوع سایبان به دلیل ویژگی منحصر به 

گسترده خود می تواند مساحت بیشتری را جهت محافظت و مراقبت در برابر بارش باران و نور خورشید  

 پوشش دهد. 

سازه مستحکم و مقاوم سایبان ، عدم پوسیدگی و زنگ زدگی و خورده شدن باکس سایبان در شرایط خاص  

می شود.شما می توانید برای انتخاب و خرید محصوالت   از مشخصات سایبان برقی فول کاست محسوب 

 ایران سایه با مراجعه به سایت این مجموعه نمونه کارهای نصب شده را مشاهده فرمایید. 

 انتخاب سایبان برقی فول کاست

انتخاب و خرید سایبان برقی فول کاست نیاز به تجربه و مهارت دارد تا با اطمینان از مقاومت سازه و  

غوب و با کیفیت پارچه خرید انجام شود.سایبان برقی فول باکس نوعی سایبان پوشش دار است  جنس مر

 که با طراحی و ظاهر مدرن و زیبا روز به روز بر تعدا طرفدارن آن افزوده می شود. 

جهت دریافت طاالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه به سایت ایران سایه با مشاورین و  

ن باتجربه و حرفه ای ما در ارتباط باشید و از راهنمایی این عزیزان بهره مند شوید.همکاران کا  کارشناسا 

 آماده پاسخگویی به سواالت و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان محترم می باشند.   

 قیمت سایبان برقی فول کاست

ایه می توانید با شماره  برای اطالع از قیمت محصوالت طراحی و ساخته شده توسط مجموعه ایران س

تماس های موجود در سایت در ارتباط باشید.مشاورین ما در بخش فروش شما را در این زمینه راهنمایی  

 خواهند کرد. 

به طور کلی قیمت سازه سایبان تولید شده با در نظر گرفتن عواملی از جمله متلایر به کار رفته در تولید  

و نوع پارچه یا پوشش سایبان، کاربرد و نوع سایبان خریداری شده،   سازه ، اندازه و ابعاد سایبان، جنس

برند و شرکت طراحی و سازنده سازه، نصب موتور و سایر تجهیزات هوشمند بر روی سایبان تعیین می  

 گردد.

https://www.alibaba.com/showroom/electric-canopy.html
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%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c/ba-motor/


 

 

 فروش سایبان برقی فول کاست

مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه تولید و طراحی انواع سایبان برقی و سایبان ثابت  

، سایبان برقی بازویی،    سایبان برقی دوطرفه برای ویال ، استخر ، سایبان فروشگاهی ، سایبان پارکینگی ،  

 سایبان تاشو ، سایبان فول باکس و غیره توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید. 

توانید با شماره    جهت دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خرید و فروش محصوالت مجموعه ایران سایه می

های موجود در سایت در تماس باشید.مشاورین ما با بررسی شرایط و میزان بودجه در اختیار مشتریان و  

 سلیقه و نیاز ان ها بهترین سایبان را به ان ها معرفی و پیشنهاد می دهند. 

 خرید بهترین سایبان برقی فول کاست 

را در این زمینه باال ببرید و با مشاوره در این زمینه   برای خرید بهترین سایبان بهتر است اطالعات خود 

خرید مناسب و مقرون به صرفه ای را داشته باشید.کارشناسان ما در ایران سایه شما را در زمینه انتخاب  

 و خرید بهترین سایبان راهنمایی می کنند. 

 مزایای خرید سایبان برقی فول کاست 

در مقایسه با سایبان های برقی دیگر به دلیل دارا بودن   سایبان فول باکس همان طور که اطالع دارید 

پوشش محافظ در شرایط آب و هوایی نامساعد کمتر دچار مشکل و خرابی می شوند زیرا آب به موتور  

 الکتریکی سایبان نفوذ نخواهد کرد. 

یت سایبان برقی فول کاست از طریق کنترل از راه دور در هر زمان جهت استفاده از  تنظیم زاویه و موقع

حداکثر سایه در روز از دیگر مزایای منحصر به فرد سایبان برقی باکس دار می باشد.جنس سازه از  

آلومینیوم سبک ضد خش و خوردگی است که مقاومت و استحکام باالیی از خود در برابر فشار و وزش  

 طوفان نشان می دهد. باد و 

 نصب و راه اندازی سایبان فول کاست 

برقی باکس بهتر است زیر نظر افراد باتجربه و حرفه ای انجام شود تا مشکلی  راه اندازی و نصب سایبان  

در زمان باز و بسته شدن سایبان ایجاد نشود.یکی از مهم ترین خدمات مجموعه ایران سایه عالوه بر  

و سایبان ثابت ، نصب و راه اندازی سایبان در محل توسط   سایبان اتوماتیک طراحی و ساخت بهترین 

 افراد باتجربه و ماهر می باشد.

شما می توانید برای اطالع از هزینه خدمات نصب و راه اندازی مجموعه ایران سایه با با مشاورین و  

ما در ارتباط باشید.همکاران ما با صبر و شکیبایی مشتریان محترم را در این زمینه راهنمایی  کارشناسان 

 خواهند کرد. 

 نمایندگی فروش سایبان فول کاست 

ایران سایه برای دسترسی آسان مشتریان خود در سراسر کشور و ارائه خدمات برتر و با کیفیت به این  

رهای مختلف ایران در نظر گرفته است. نمایندگی های مجاز  عزیزان نمایندگی های رسمی خود را در شه

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


 

 

ایران سایه کلیه محصوالت و خدمات باکیفیت این مجموعه را با قیمت مناسب و در کمترین زمان ممکن  

 توسط افراد مجرب و حرفه ای انجام می دهد. 

سایبان برقی و   برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و دریافت آدرس نمایندگی های فروش انواع 

سایبان ثابت ایران سایه می توانید با مراجعه به سایت اطالعات الزم را کسب نمایید.هدف ما در ایران سایه  

 فروش محصوالت با کیفیت به مشتریان می باشد.  

 پروژه نصب سایبان فول کاست در ویالی شخصی 

می باشد که زیر نظر کارشناسان    ایران سایهتصویری که مشاهده می کنید نمونه ای از پروژه های مجموعه  

و متخصصان با تجربه طراحی و تولید شده است و توسط ابزار و تجهیزات مدرن و مطمئن در ویالی  

شخصی نصب و راه اندازی شده است.جهت دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مشاورین  

 خش فنی یا فروش مجموعه ایران سایه در ارتباط باشید. ما در ب

   

 

https://iransaye.com/

