
 

 

 ی  مسکون نگ ی پارک بانیسا

در محوطه حیاط ساختمان مسکونی    ( Residential parking canopyی )مسکون  نگ یپارک   بانیسا

برای ماشین های پارک شده در  نصب و راه اندازی می شود.سایبان پارکینگ مسکونی نوعی سازه مسقف  

 محوطه حیاط ساختمان محسوب می شود. 

تمام ساختمان هایی که دارای فضای باز بیرونی یا حیاط هستند می توانند با استفاده از انواع سایبان ثابت  

یا سایبان برقی پارکینگ ، جای پارک مناسب را برای وسایل نقلیه مهیا کنند.سایبان ماشین یا سایبان  

 پارکینگ مسکونی در طرح و مدل و رنگ متفاوت طراحی و ساخته می شود .  

مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان اتوماتیک و سایبان  

و غیره توانسته    سایبان تبلیغاتی ثابت پارکینگی ، سایبان برقی بازویی، سایبان برقی دوطرفه، سایبان تاشو ،  

است با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بهترین و مرغوب ترین انواع سایبان را برای مشتریان طراحی و  

 تولید نماید. 

روش در تماس باشید تا  شما می توانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه با مشاورین و کارشناسان بخش ف 

آن ها با راهنمایی های الزم شما در زمینه انتخاب و خرید بهترین سایبان کمک کنند.جهت برقراری ارتباط  

 با شماره های موجود در سایت در تماس باشید.   

 ی مسکون  نگیپارک  بانیساانتخاب 

ساختمان های مسکونی یا اداری و تجاری که دارای محوطه بیرونی و حیاط بزرگ هستند برای پارک  

می توانند سایبان پارکینگ مسکونی را از شرکت های طراحی و ساخت انواع  ماشین یا موتور سیکلت 

و سایبان ثابت سفارش دهند.همان طور که می دانید محوطه بیرونی ساختمان های مسکونی   سایبان برقی 

 و اداری و تجاری یک فضای اختصاصی است و نیاز به دقت و اهمیت در چیدمان این فضا دارد.

مناسب جهت محافظت و مراقبت   طراحی مناسب سایبان پارکینگ مسکونی ایده خوبی برای ساخت سازه

از وسایل نقلیه می باشد.طرح های چهارگوش ، منحنی و فانتزی سایبان پارکینگ مسکونی مناسب محوطه  

 حیاط ساختمان های مسکونی می باشد. 

سایبان های طراحی شده را می توان به صورت ثابت یا متحرک در محوطه حیاط جهت مراقبت و محافظت  

ک شده نصب و اجرا کرد.سایبان پارکینگ مسکونی نباید مانعی جهت رفت و آمد سایر  از وسایل نقلیه پار 

 افراد ساکن در ساختمان شود.

 ی مسکون  نگ یپارک  بانی ساخرید 

مجموعه ایران سایه با برخورداری از تیم حرفه ای و تخصصی کارشناسان و مهندسان طراحی محوطه  

یا سایبان ثابت در طرم و مدل   سایبان تمام اتوماتیکحیاط ساختمان های مسکونی را با ساخت انواع 

 مختلف تکمیل  می نمایند. 

ر زیبا و چشم نواز از استقامت خوبی  سایبان های طراحی شده توسط مجموعه ایران سایه عالوه بر ظاه

برخوردار هستند زیرا مواد اولیه و متلایر به کار رفته در این نوع سازه ها مرغوب و با کیفیت می  
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باشد.کاربرد اصلی و مهم سایبان پارکینگ مسکونی حفظ و مراقبت ماشین از آسیب احتمالی در محوطه  

 حیاط ساختمان مسکونی می باشد. 

می توانید با مراجعه به وبسایت ایران    ایران سایه اع سایبان پارکینگ مسکونی از مجموعه  برای خرید انو

خرید  سایه با مشاورین بخش فروش در تماس باشید تا با راهنمایی این عزیزان بهترین انتخاب را برای 

 سایبان داشته باشید. 

 ی مسکون نگ ی پارک بان یسامزایای 

مزایای سایبان پارکینگ مسکونی بسیار زیاد است اما از مهم ترین مزیت های طراحی و ساخت سایبان  

پارکینگ مسکونی ی توان به مقاومت و استقامت سازه در برابر شرایط جوی و منطقه ای اشاره  

ی، نصب  کرد.طراحی زیبا و مدرن و متناسب با دکوراسیون فضای داخلی و خارجی ساختمان مسکون

موتور الکتریکی و سنسورهای هوشمند جهت باز و بسته شدن سایبان در مواقع ضروری بدون دخالت  

 دست ، کنترل از راه دور سایبان ،و .. اشاره کرد. 

 ی مسکون نگ ی پارک بان یساقیمت 

ا  برای تعیین قیمت سایبان پارکینگ مسکونی موارد مختلفی در نظر گرفته می شود که مهم ترین آن ها ر

می توان به متلایر به کار رفته در طراحی و تولید سایبان، جنس و نوع پوشش سایبان، نصب سیستم  

هوشمند و موتور الکتریکی جهت باز و بسته شدن سایبان، کاربرد و نوع سایبان و برند تولید کننده این  

 محصول اشاره کرد.   

جموعه ایران سایه می توانید با مراجعه  برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع از لیست قیمت محصوالت م

به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در این زمینه مشورت داشته باشید.همکاران ما در این  

 مجموعه با صبر و شکیبایی بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را به مشتریان پیشنهاد می دهند. 

 ی مسکون نگ ی پارک  بانیسا فروش 

ر زمان انتخاب و خرید انواع سایبان پارکینگ مسکونی باید توجه کنید استحکام و مقاومت سازه  نکته مهم د 

  اتوماتیک   سایباندر برابر شرایط محیطی است .هرگز برای صرفه جویی در هزینه های مربوط به خرید  

 پوشش های کیفیت پایین یا سازه سبک استفاده نکنید.از 

یکبار هزینه کنید و با خرید سازه مقاوم و مستحکم از سایبان پارکینگ مسکونی مدت طوالنی استفاده  

پارکینگ مسکونی می تواند شما را راهنمایی  کنید.مجموعه ایران سایه با تجربه در زمینه فروش سایبان 

 کند.جهت دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه با همکاران ما در ارتباط باشید. 

 ی مسکون نگ ی پارک بانیسا نصب و راه اندازی 

راه اندازی و نصب سایبان پارکینگ مسکونی نیاز به تجربه و مهارت و تخصص دارد که در شرکت  

سایبان  سایبان برقی و سایبان ثابت چتری ، سایبان پارکینگ ، سایبان تبلیغاتی ، طراحی و ساخت انواع 

و... ایران سایه با تجهیزات و دانش فنی افراد نصب و راه اندازی سایبان بدون مشکل انجام    برقی بازویی

 می شود.  
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 ی نزل مسکونم  نگ یپارک  بانی ساپروژه 

در تصویر باال پروژه نصب و اجرا سایبان پارکینگ منزل مسکونی را مشاهده می کنید که با توجه به  

واست آن بهترین طراحی انجام گرفته است .برای دریافت  شرایط ، سلیقه مشتری ، میزان بودجه و درخ

اطالعات الزم جهت انتخاب و خرید محصوالت مجموعه ایران سایه با کارشناسان بخش فروش سایبان  

 پارکینگ مسکونی در تماس باشید.  

 ی مسکون نگ یپارک  بانیسا نمایندگی فروش 

، سایبان  سایبان برقی دوطرفهتولید انواع  ایران سایه یکی از بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و

برقی بازویی، سایبان تبلیغاتی و سایبان فروشگاهی و .. در ایران می باشد.جهت دسترسی راحت مشتریان  

 خود در سراسر کشور نمایندگی های رسمی خود را ایجاد کرده است. 

نمایندگی های مجاز مجموعه ایران سایه با ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات برتر رضایت مشتریان  

.جهت دریافت آدرس دقیق نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه و کسب  خود را جلب کرده است 

اورین ما در  اطالعات تکمیلی در زمینه خدمات مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت با مش

 ارتباط باشید. 

      

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

