
 

 

 TSPسایبان بازویی فول باکس  

از کاربردی ترین و پرفروش   TSP  (TSP full box arm canopy )سایبان بازویی فول باکس 

ایران سایه می باشد که برای  ترین سایبان های موجود در مجموعه تخصصی طراحی و ساخت سایبان 

رفاه حال مشتریان و زیبایی و شیک بودن فضای باز بیرون ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری با  

 طرح و مدل متفاوت ساخته می شود. 

به دلیل طراحی زیبا و منحصر به فرد خود طرفداران بسیاری پیدا کرده   TPSسایبان بازویی فول باکس 

سایه با در نظر گرفتن سلیقه و بودجه مشتریان بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان    است .مجموعه ایران 

 برقی و ثابت را طراحی و تولید می کند. 

به سایت ایران سایه مراجعه فرمایید.همکاران    TPSشما می توانید برای سفارش سایبان بازویی فول باکس  

  فول باکس  برقی سایبان و مشاورین ما در بخش فروش شما عزیزان را در زمینه انتخاب و خرید بهترین 

 راهنمایی خواهند کرد. 

 TSPمراحل تولید سایبان بازویی فول باکس  

با استفاده از متلایر با کیفیت و مقاوم و طراحی بی نظیر کادر حرفه    TPSولید سایبان بازویی فول باکس  ت

ای مجموعه ایران سایه انجام می شود .برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه مراحل تولید سایبان برقی  

 ایران سایه می توانید به سایت مجموعه مراجعه فرمایید.

کاربردی ترین انواع سایبان برقی طراحی شده  از پرفروش ترین و  TPSفول باکس سایبان بازویی 

مجموعه ایران سایه محسوب می شود که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.برای کسب اطالعات بیشتر  

در این زمینه می توانید با مشاورین ما در بخش مشاوره ای ایران سایه صحبت داشته باشید و از مشاوره  

 ین عزیزان بهره مند شوید. ا

 TSPنصب و راه اندازی سایبان بازویی فول باکس  

پس از طراحی و تولید سازه یکی از مهم ترین بحش    TPSنصب و راه اندازی سایبان بازویی فول باکس  

فول باکس است که بهتر است توسط افراد متخصص و با تجربه انجام   بازویی  برقی سایبانهای ساخت 

 ر زمان باز و بسته شدن سازه وجود دارد. شود، در غیر این صورت احتمال ایجاد مشکل و نقص فنی د 

شما می توانید با توجه به این موارد و مشاوره در زمینه چگونگی ثبت سفارش محصوالت ایران سایه  

بهترین و با کیفیت ترین سایبان برقی بازویی را انتخاب و خریداری فرمایید.هم چنین با خرید محصول از  

 اه اندازی سایبان بهره مند شوید.  مجموعه ایران سایه از خدمات نصب و ر

 TSPانتخاب بهترین سایبان بازویی فول باکس  

فول باکس بازویی این است که به نوع مواد   سایبان تمام اتوماتیک از مهم ترین نکات در زمان انتخاب 

اولیه به کار رفته در تولید سازه توجه داشته باشید.مهم ترین فاکتورهایی که در زمان انتخاب بهترین سایبان  

باید توجه کنیم ،تجهیزات نصب شده بر روی سایبان از جمله نوع موتور ،   TPSبازویی فول باکس 

 کردن پوشش و سازه می باشد.  سنسورهای هوشمند جهت باز و بسته 

https://www.stobag.com/en/balcony-terrace/box-awnings/
https://iransaye.com/fullbox-electric-canopy/
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/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/


 

 

مشاورین ما در ایران سایه با بررسی شرایط محیطی و فضای باز بیرون ساختمان ، سلیقه و خواسته  

شما   و  مشتریان بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان برقی و سایبان ثابت را به ان ها پیشنهاد می دهند 

 ه به سایت ایران سایه مراجعه فرمایید.  می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در این زمین

 TSPخرید سایبان بازویی فول باکس 

همان طور که می دانید مجموعه ایران سایه به دلیل برخورداری از نیروی متخصص و با تجربه و طراحی  

خاص و بی نظیر انواع سازه های سایبانی در ایران شهرت فراوانی دارد.این مجموعه عالوه بر طراحی  

 زیبا و شیک محصوالت ،کیفیت محصوالت خود را با ارائه خدمات پس از فروش تضمین کرده است. 

را دارید بهتر است قبل از انتخاب و خرید محصوالت مجموعه    ایران سایهاگر شما قصد خرید محصوالت  

ایران سایه مشاوره رایگان در این زمینه با مشاورین و کارشناسان ما داشته باشید.همکاران ما توضیحات  

 الزم را در این زمینه به مشتریان ارائه می دهند. 

 TSPقیمت سایبان بازویی فول باکس 

در ایران   TPSر و متخصص در زمینه تولید سایبان بازویی فول باکس ایران سایه از شرکت های معتب

می باشد.قیمت محصوالت این مجموعه با در نظر گرفتن مواردی از جمله مساحت فضای باز بیرون  

ساختمان ؛ ابعاد و اندازه سازه، متلایر و جنس سازه و چارپه پوششی سایبان، نوع و کاربرد سایبان و  

 یا تجهیزات هوشمند بر روی سایبان تعیین می گردد. نصب موتور الکتریکی 

برای اطالع از لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به سایت رسمی این مجموعه لیست  

قیمت تمامی سایبان های طراحی شده ایران سایه را مشاهده فرمایید.همکاران و مشاورین ما در بخش  

هنمایی خواهند کرد.هدف ما در این مجموعه ارائه خدمات برتر و تضمین  فروش شما را در این زمینه را 

 کیفیت محصوالت طراحی شده می باشد. 

 TSPمزایای سایبان بازویی فول باکس  

در مقایسه با سایر محصوالت طراحی شده در مجموعه ایران سایه به دلی    TPSسایبان بازویی فول باکس  

پوشش آن ، کیفیت و مقاومت سازه، میزان بازشوی و گستردگی    تنوع در طراحی و رنگ و مدل سایبان و 

پوشش سایبان، کنترل از راه دور سایبان به منظور باز و بسته کردن پوشش محبوبیت بیشتری دارد.این  

محسوب می شود که باعث شده در مقایسه    TPSموارد از مزایای مهم و اساسی سایبان بازویی فول باکس  

 وش فوق العاده ای داشته باشد. با سایر سایبان ها فر

 TSPهزینه اجرا و راه اندازی سایبان بازویی فول باکس  

توسط افراد ماهر و متخصص در این زمینه انجام می    TPSاجرا و راه اندازی سایبان بازویی فول باکس  

شود.هزینه نصب و راه اندازی سایبان با توجه به نوع سازه ، ابعاد و اندازه و دستمزد افراد و میزان  

 ساعات کار اجرا و راه اندازی محاسبه می گردد. 

 TSPنمایندگی فروش سایبان بازویی فول باکس  

https://iransaye.com/


 

 

و فروش    TPSعالیت در زمینه طراحی و ساخت سایبان بازویی فول باکس  ایران سایه با سال ها تجربه و ف

، سایبان برقی     سایبان برقی دوطرفهانواع سایبان های برقی و سایبان ثابت چتری ، سایبان برقی بازویی ،  

یت و مقاوم را در این زمینه برای مشتریان طراحی و تولید کرده  پارکینگ و فروشگاهی، محصوالت با کیف

 است.

این مجموعه برای راحتی و دسترسی آسان سایر مشتریان در سراسر کشور اقدام به احداث نمایندگی های  

کرده است.نمایندگی های مجاز ایران سایه کلیه محصوالت این مجموعه را با  رسمی در شهرهای بزرگ 

قیمت در اختیار مشتریان قرار می دهند و هم چنین کلیه خدمات مربوط به سایبان را در این  همان کیفیت و  

 نمایندگی ها انجام می دهند. 

   

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

