
 

 

 نصب سایبان برقی خودرو  

به منظور مراقبت و محافظت   (Installing car electric awningsنصب سایبان برقی خودرو )

وسایل نقلیه پارک شده در فضای باز بیرون ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری ، تفریحی و  

ی انجام می شود.ایران سایه یکی از شرکت های طراحی و نصب سایبان برقی خودرو در ایران  گردشگر

 است.

سایبان برقی خودرو سازه ای مقاوم و مستحکم با طراحی خاص جهت جلوگیری از تابش نور خورشید ،  

ی  نشستن گرد و غبار بر روی وسایل نقلیه،بارش های پراکنده باران و برف در فصل های مختلف م 

 باشد؛این سازه توسط شرکت معتبر ایران سایه در ایران طراحی و قابل نصب می باشد.  

سابقه و فعالیت درخشان در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک و سایبان ثابت   ایران سایه 

ن نصب و راه اندازی انواع سایبان را با اعزام  پارکینگ خودرو ، وسایل نقلیه موتوری دارد و هم چنی 

افراد متخصص و حرفه ای در محل با هزینه و زمان کم اما با کیفیت باال انجام می دهد.با کارشناسان ما  

 در ادامه جهت بررسی مزایای نصب سایبان برقی خودرو همراه باشید. 

 مزایای نصب سایبان برقی خودرو 

مختلف  همانطور که اطالع دارید از سایبان جهت پوشش فضای باز بیرون ساختمان و اماکن عمومی 

استفاده می شود تا افراد و خودروهای پارک شده از تابش مستقیم نور خورشید ، بارش برف و باران ،  

 گرد و غبار محلی در امان باشند. 

خاص و منحصر به فرد آن اشاره کرد.این  مزایای نصب سایبان برقی خودرو را می توان به طراحی 

سایبان با طراحی مدرن و شیک فضای باز بیرون ساختمان را زیباتر می کند و نصب سایبان برقی خودرو  

 جلوه خاصی به نمای بیرونی ساختمان می دهد.  

خودرو بیشتر از سایر سایبان   سایبان برقیتنوع در رنگ ، طرح و مدل سایبان باعث شده که امروزه از 

های ثابت طراحی شده توسط شرکت های تولید کننده سایبان استفاده شود.نصب موتور الکتریکی بر روی  

یگر از مزایای مهم نصب سایبان برقی خودرو  سازه جهت  راحتی در زمان باز و بسته شدن سایبان، یکی د 

 در ساختمان می باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه  

در تماس باشید.همکاران ما آمادگی خود را در زمینه ارائه مشاوره رایگان و خدمات برتر به مشتریان  

 د.   اعالم می کنن

 هزینه اجرا و نصب سایبان برقی خودرو 

خودرو در مجموعه ایران سایه توسط افرادی با مهارت و تجربه باال    اتوماتیک سایبان  اجرا و راه اندازی  

افراد ، مساحت فضای    ین مجموعه با توجه به دستمزد انجام می شود .هزینه راه اندازی و نصب سایبان در ا

 باز بیرونی و نوع سازه سایبان تعیین می گردد. 
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برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد هزینه اجرا و نصب سایبان برقی خودرو می توانید با مراجعه به  

سایت رسمی ایران سایه با مشاورین و کارشناسان این مجموعه در تماس باشید.ایران سایه با ارائه  

 محصوالت با کیفیت به مشتریان رضایت آن ها را جلب کرده است.  

 برقی خودرو  قیمت انواع سایبان

  ، قیمت محصوالت طراحی شده در مجموعه ایران سایه با توجه به متلایر به کار رفته در ساخت سازه 

نوع و جنس پارچه یا پوشش سایبان ، نصب موتور الکتریکی و تجهیزات مدرن و هوشمند ، ابعاد و اندازه  

 سازه ، برند و شرکت تولید کننده سازه تعیین می گردد. 

ید با مراجعه به سایت مجموعه ایران سایه لیست قیمت محصوالت ایران سایه را مشاهده و در  شما می توان

صورت تایید آن را ثبت سفارش و خریداری فرمایید.مشاورین ما در بخش فروش مشا را در این زمینه  

 راهنمایی خواهند کرد. 

 انتخاب سایبان برقی مناسب خودرو  

عملکرد آن راهی مناسب برای انتخاب و خرید بهترین سایبان برقی   آگاهی و شناخت کافی از نوع سازه و 

مناسب خودرو می باشد.مشاورین ما با بررسی های محیطی صورت گرفته و با توجه به خواسته و میزان  

 بودجه مشتریان راهنمایی های الزم را برای مشتریان خواهند داشت. 

ی و مقرون به صرفه بودن محصول ، زیبایی و  انتخاب مناسب سایبان عالوه بر صرفه جویی در انرژ

جلوه خاصی را برای ساختمان مسکونی ، اداری و تجاری به همراه خواهد داشت.جهت برقراری ارتباط  

 با بخش فروش با شماره های موجود در سایت در ارتباط باشید.  

 نمایندگی فروش انواع سایبان برقی خودرو 

مشتریان و بهره مندی از خدمات با کیفیت مجموعه ایران سایه و خرید راحت  به منظور دسترسی راحت 

و بدون واسطه شرکت ایران سایه نمایندگی های رسمی خود را در سراسر کشور ایجاد کرده است.شما می  

 توانید با مراجعه به نمایندگی های مجاز ایران سایه محصوالت با کیفیت این مجموعه را خریداری فرمایید. 

مایندگی های رسمی ایران سایه فروش انواع سایبان برقی خودرو را با کیفیت و قیمت مناسب برای  ن

مشتریان دارند ، شما می توانید با توجه به نیاز خود بهترین سایبان را انتخاب و خریداری فرمایید.هدف ما  

 د. در ایران سایه جلب رضایت مشتری با ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت می باش

 نصب و راه اندازی سایبان اتوماتیک خودرو 

پارکینگ خودرو از خدمات با کیفیت مجموعه ایران سایه می   تمام اتوماتیک سایبان راه اندازی و نصب 

بهترین سایبان برقی خودرویی را انتخاب    .شما می توانید با توجه به میزان بودجه ، سلیقه و نیاز خود باشد  

 و خریداری فرمایید و از خدمات نصب و راه اندازی سایبان بهره مند شوید. 

همکاران ما با مشاوره رایگان شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.جهت برقراری ارتباط با بخش  

 ایت در ارتباط باشید. مشاوره ای مجموعه ایران سایه با شماره تماس های موجود در س

 خرید بهترین سایبان برقی خودرو 
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سایبان خودرو یکی از محصوالت پرفروش و محبوب مجموعه ایران سایه می باشد که توسط کارشناسان  

فنی و متخصص طراحی و تولید می گردد.شما می توانید برای مشاهده نمونه های طراحی شده این مجموعه  

 جعه فرمایید. به سایت رسمی ایران سایه مرا

آن دسته از افرادی که قصد خرید بهترین سایبان برقی خودرو را دارند این فرصت استثنایی را از دست  

ندهند زیرا محصوالت ایران سایه به دلیل کیفیت ، مقاومت و نوع طراحی و ساخت در کمترین زمان ممکن  

 به فروش خواهد رسید. 

 ه نصب سایبان برقی خودرو ژپرو 

تصویر پروژه نصب سایبان برقی خودرو یا همان سایبان پارکینگ را مشاهده می فرمایید که توسط  در 

شرکت تخصصی طراحی و ساخت سایبان طراحی و در محل مورد نظر نصب و اجرا شده است.چنان چه  

با  قصد خرید محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه را دارید می توانید با مراجعه به سایت مجموعه 

 مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید. 

   


