
 

 

 سایبان پارکینگ ورودی حیاط

یکی از پرفروش ترین   ( Yard entrance parking canopyسایبان پارکینگ ورودی حیاط )

شود.سایبان پارکینگ ورودی  محصوالت طراحی و تولید شده توسط مجموعه ایران سایه محسوب می 

 حیاط امروزه در ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری کاربرد فراوانی دارد. 

این نوع سایبان به منظور محافظت و مراقبت وسایل نقلیه پارک شده در فضای باز بیرون ساختمان ساخته  

در زمینه طراحی و تولید  و نصب و راه اندازی می شود.مجموعه ایران سایه با تجربه و تخصص فراوان  

و سایبان ثابت پارکینگی و سایر محصوالت از جمله سقف متحرک می تواند شما   سایبان برقیانواع 

 مشتریان را راهنمایی کند. 

ن مقاله معرفی انواع سایبان پارکینگ ورودی حیاط و انتخاب و خرید بهترین سایبان پارکینگ  هدف ما در ای 

در مکان های عمومی و ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری می باشد.با مشاورین و کارشناسان ما  

 در مجموعه ایران سایه همراه باشید.  

 معرفی سایبان پارکینگ ورودی حیاط 

سایبان پارکینگ ورودی حیاط را می توان در طرح و مدل مختلف طراحی و تولید کرد.سایبان برقی یا  

به  ثابت دو نمونه از کاربردی ترین انواع سایبان پارکینگی محسوب می شوند که جهت جلوگیری از آسیب  

 وسایل نقلیه و قرارگیری زیر تابش نور خورشید نصب می شوند. 

را نیز می توان به عنوان سایبان پارکینگ ورودی حیاط   سایبان برقی دوطرفه و سایبان برقی بازویی 

ساختمان معرفی کرد .سایبان برقی دوطرفه به دلیل داشتن دو بازوی مستقل میزان بازشوی و گستردگی  

 قی و سایبان ثابت دارند. بیشتری نسبت به سایر سایبان های بر

 مزایای نصب سایبان پارکینگ ورودی حیاط 

سایبان برقی پارکینگی ورودی حیاط مزایای خاص و منحصر به فردی دارد که باعث ایجاد محبوبیت و  

فروش این محصول در کشور شده است . از مهم ترین مزایای نصب سایبان پارکینگ می توان به تنوع  

 ارچه و استقامت و محکم بودن سازه اشاره کرد. در طرح و رنگ و مدل پ 

نصب موتور الکتریکی و سنسورهای هوشمند جهت باز و بسته کردن سایبان از راه دور یکی دیگر از  

مزایای سایبان پارکینگ ورودی حیاط محسوب می شود.ایران سایه با طراحی و تولید بهترین سایبان  

 العاده ای را داشته باشد.  پارکینگی در ایران توانسته است فروش فوق 

در صورتی که قصد خرید و نصب سایبان پارکینگ ورودی حیاط را دارید می توانید با مراجعه به سایت  

مجموعه ایران سایه نمونه پروژه های انجام شده و محصوالت طراحی شده توسط ایران سایه را مشاهده  

 نمایید.  

 قیمت سایبان پارکینگ ورودی حیاط

به طور کلی برای تعیین قیمت انواع سایبان تولید شده توسط شرکت های تولید سایبان عوامل مختلفی از  

جمله ابعاد و اندازه سازه ، مواد اولیه به کار رفته در تولید سایبان ، جنس پوشش یا پارچه استفاده شده در  
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، شرکت طراحی و تولید کننده و  سایبان ، مساحت فضای باز بیرون ، برقی یا ثابت بودن سازه سایبان 

 برند سایبان همه از موارد مهم در تعیین قیمت نهایی محصول محسوب می شوند. 

  ، سایبان فروشگاهی ، سایبان بازویی ، سایبان کشویی  سایبان تبلیغاتیانواع برای دریافت لیست قیمت 

مشاورین بخش فروش ایران سایه در    توسط مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به سایت مجموعه با 

 ارتباط باشید.همکاران ما در این زمینه شما را راهنمایی خواهند کرد. 

 فروش انواع سایبان پارکینگ حیاط 

سایبان پارکینگ در انواع مدل و طرح متفاوت تولید می شوند .فروش انواع سایبان پارکینگ حیاط در  

متخصص انجام می شود تا مشکلی در زمان نصب و راه   ایران سایه زیر نظر کارشناسان و مشاورین 

 اندازی سایبان در محل ایجاد نشود. 

پارکینگ برای ورودی حیاط ساختمان مسکونی یا اداری و   تمام اتوماتیک سایبانچنان چه قصد خرید 

بل از خرید مشاوره رایگان در این زمینه از مجموعه ایران سایه داشته  قتجاری خود دارید بهتر است 

باشید.همکاران ما با بررسی استانداردهای موجود و مقاومت و استحکام سازه در برابر شرایط جوی  

 نامساعد بهترین سایبان پارکینگی را به مشتریان معرفی خواهند کرد. 

 انتخاب بهترین سایبان پارکینگ حیاط 

نتخاب و خرید بهترین سایبان ورودی حیاط بهتر است ابتدا با افراد با تجربه در این زمینه مشورت  برای ا

داشته باشید.مشاورین متخصص با بررسی شرایط موجود و خواسته مشتریان بهترین و با کیفیت ترین  

 انواع سایبان اتومایتک یا سایبان ثابت را به ان ها معرفی خواهند کرد. 

تماس با بخش مشاوره ای مجموعه ایران سایه می توانید با شماره موجود در سایت در  جهت برقراری 

تماس باشید.همکاران ما آماده پاسخگویی به سواالت شما در هر زمان می باشند.آن ها با بیان نکات مهم  

 مشتریان محترم را در زمان خرید سایبان راهنمایی خواهند کرد.  

 اطنصب سایبان پارکینگ ورودی حی

راه اندازی و نصب سایبان پارکینگ ورودی حیاط نیاز به تجربه و تخصص فراوان دارد تا از بروز  

ناگهانی در زمان باز و بسته شدن سایبان جلوگیری شود.در ایران سایه افرادی آموزش  حوادث و خطرات  

رعایت استاندارد و ایمنی در  دیده و باتجربه وجود دارند که خدمات نصب و اجرای سایبان را در محل با 

 کار انجام می دهند. 

در صورتی می خواهید از خدمات نصب و راه اندازی مجموعه ما استفاده کنید بهتر است ابتدا به سایت  

مجموعه مراجعه فرمایید و با کارشناسان ما در این بخش مشورت هایی داشته باشید.آن ها شما را در این  

 .زمینه راهنمایی خواهند کرد 

 خرید سایبان پارکینگ ورودی حیاط
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همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که در زمان خرید محصول آگاهی خود را نسبت به آن و چگونگی  

کار با آن باال ببرید .در مجموعه ایران سایه طبق روال همیشگی قبل از خرید مشتریان مشاوره رایگان  

 می شود.  در مورد محصول انتخاب شده به آن ها داده

با بررسی موارد الزم و با توجه به نیاز و خواسته مشتری بهترین    ایران سایههمکاران و مشاورین ما در  

و سایبان ثابت را به آن ها معرفی می کنند.برای کسب اطالعات بیشتر و خرید   بازویی  سایبان برقی 

 ا به سایت مراجعه فرمایید.  محصوالت با کیفیت مجموعه م 

 پروژه راه اندازی سایبان پارکینگ ورودی حیاط

پروژه نصب و راه اندازی سایبان پارکینگ ورودی حیاط ساختمانی را مشاهده می فرمایید که  در تصویر 

توسط تیم حرفه ای و متخصص ایران سایه طراحی و تولید شده است و در محل راه اندازی و نصب شده  

 است.

پارکینگ و نصب و راه اندازی آن در    سایبان اتوماتیک برای کسب اطالعات الزم در زمینه خرید بهترین  

سایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید.همکاران ما   محل می توانید با مراجعه به

 آماده پاسخگویی به سواالت مشتریان و ارائه خدمات برتر به آن ها می باشند. 
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