
 

 

 نصب سایبان برقی استخر 

یکی از اقدامات مهم در فضای    (Install an electric canopy poolنصب سایبان برقی استخر )

مستقیم نور خورشید و آفتاب سوختگی انجام می  باز استخرهای روباز است که برای جلوگیری از تابش 

 شود.سایبان برقی استخر یکی از محصوالت پرطرفدار مجموعه ایران سایه است . 

نصب سایبان برقی استخر در فضای باز ویالهای شخصی، ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری با  

ن و میزان بودجه در نظر گرفته شده  طراحی زیبا و متنوع با توجه به طراحی دکوراسیون خارجی ساختما 

 از سوی مشتری و سلیقه شخصی آن انتخاب و ساخته می شود. 

مجموعه ایران سایه با سال ها فعالیت در این زمینه و نصب انواع سایبان های برقی و سایبان ثابت در  

رضایت  محل با تجهیزات کامل توانسته است محصوالت خاص و متنوعی را طراحی و تولید نماید و 

 مشتریان خود را با ارائه سایبان های باکیفیت و خدمات برتر جلب نماید. 

برای دریافت اطالعات بیشتر و تکمیلی در این زمینه کافی است به سایت مجموعه ایران سایه مراجعه  

و سایبان ثابت راهنمایی   سایبان اتوماتیکفرمایید و با مشاوره رایگان در زمینه انتخاب و خرید انواع 

 های الزم را کسب نمایید.  

 هزینه راه اندازی و نصب سایبان برقی استخر 

موضوع هزینه راه اندازی و نصب سایبان برقی استخر با در نظر گرفتن مواردی از جمله مساحت فضای  

، نوع و کاربرد  سایبان برقی  باز مورد نظر و میزان دستمزد و زمان کار افراد جهت نصب و راه اندازی  

 سایبان استخر محاسبه می شود. 

مجموعه ایران سایه با برخورداری از نیروی متخصص و آموزش های الزم در این زمینه می تواند شما  

را راهنمایی کند و خدمات الزم را در این زمینه برای مشتریان محترم خود داشته باشد.برای اطالع از  

 نصب سایبان برقی استخر در این مجموعه با مشاورین بخش فروش ما در تماس باشید.  هزینه خدمات 

با صبر و شکیبایی پاسخگوی تمام سواالت مشتریان گرامی خود در هر زمان می باشند و با  همکاران ما 

ط  بررسی شرایط محیطی بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به آن ها ارائه می دهند.جهت برقراری ارتبا

 با بخش پشتیبانی و فروش مجموعه ایران سایه با شماره های موجود در وبسایت در تماس باشید.  

 مشخصات سایبان برقی استخر ویل 

یا سایبان اتوماتیک تقسیم می شوند.در   دوطرفه سایبان برقی ها به دو گروه اصلی سایبان ثابت و  سایبان 

این میان سایبان برقی در مقایسه با سایبان ثابت به دلیل ویژگی های خاص خود محبوب تر می باشند.این  

نوع سایبان به خاطر نصب موتور الکتریکی بر روی آن راحت تر از سایر سایبان ها باز  و بسته می  

 شود. 

سایبان برقی بازویی یا دوطرفه و .. به راحتی بدون دخالت دست و تنها  تغییر زاویه و موقعیت سایبان در 

با فشردن دکمه ریموت کنترل از راه دور انجام می شود و همین موضوع باعث شده است قیمت این نوع  

 سایبان در مقایسه با نمونه ثابت آن کمی باالتر باشد اما طرفداران بیشتری داشته باشد. 
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ازه محکم و مقاوم تری دارد و در شرایط آب و هوایی نامساعد مشکالتی را برای  سایبان برقی استخری س

افراد  ایجاد نخواهد کرد.مقاومت و استحکام دو موضوع مهم در سازه های سایبان تمام اتوماتیک است که  

 باید به آن توجه شود تا کوچک ترین مشکل یا اتفاقی در زمان باز و بسته شدن سایبان ایجاد نشود. 

برای دریافت اطالعات بیشتر و تکمیلی در زمینه طراحی انواع سایبان برقی و سایبان ثابت تبلیغاتی ،  

، سایبان فروشگاهی یا مغازه ای ، سایبان تاشو یا کالسکه ای،    ازویی سایبان برقی بسایبان برقی دوطرفه،  

سایبان های فنری و نصب سایبان برقی استخر و فروشگاه و ویال با مراجعه به سایت ایران سایه با  

 مشاورین ما در تماس باشید. 

 قیمت انواع سایبان برقی استخر 

ثابت  برقی استخر و طراحی و تولید انواع سایبان  عوامل و فاکتورهای مهمی در تعیین قیمت نصب سایبان  

و سایبان برقی ویال یا استخر و غیره وجود دارد .مشاورین و کارشناسان مجموعه ایران سایه با بررسی  

شرایط محیطی منطقه و سایر عوامل از جمله ابعاد و اندازه سایبان، نوع و کاربرد آن ، جنس و نوع پوشش  

 ضای باز و .. آن را محاسبه و تعیین می نمایند. یا پارچه سایبان،مساحت ف 

برای دریافت لیست قیمت نصب سایبان برقی استخر یا سایر خدمات مجموعه ایران سایه می توانید با  

کارشناسان بخش فروش مجموعه ایران سایه در ارتباط باشید . آن ها با دقت و حساسیت باال مشتریان  

 محصوالت با کیفیت مجموعه خود راهنمایی خواهند کرد. محترم را در زمینه انتخاب و خرید 

 مزایای نصب سایبان برقی استخر

نصب سایبان برقی استخر مزایای فراوانی دارد که نمی توان در یک پاراگراف آن را توضیح دهیم اما به  

  طور خالصه می توان گفت که سایبان برقی استخر عالوه بر طراحی زیبا و متنوع خود با توجه به 

دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان ،دارای سازه محکم و مقاوم بوده که در برابر شرایط محیطی بسیار  

 مقاوم می باشد. 

نوع پوشش یا پارچه به کار رفته در سایبان برقی استقامت باالیی در برابر وزش باد و شرایط آب و هوایی  

انتخاب و دوخته یا طراحی می شود.میزان بازشوی  منطقه دارد و در طرح و رنگ و مدل های مختلف 

سایبان برقی استخر باالست و می توان با بازکردن آن در ساعات اوج تابش خورشید از فضای باز موجود  

 استفاده کرد. 

 خرید بهترین سایبان برقی ویل 

رد .شما می توانید  خرید سایبان برقی استخر ویال کار سخت و پیچیده ای نیست اما نیاز به دقت فراوان دا

با مشاوره خوب در این زمینه بهترین سایبان برقی را برای ویال یا حیاط ساختمان مسکونی خود انتخاب  

 کنید و در صورت تایید آن را خریداری و نصب نمایید. 

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ما با مشاورین و  

 در تماس باشید و از راهنمایی آن ها بهره مند شوید.   ایران سایه ان متخصص کارشناس

 نمایندگی فروش سایبان برقی استخر 
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نمایندگی های خود را ایجاد کرده  ایران سایه جهت دسترسی راحت و آسان مشتریان خود در سراسر کشور  

ی از محصوالت و خدمات با کیفیت این مجموعه بهره مند شوند.این مجموعه  است تا مشتریان بدون نگران

و سایبان ثابت را در نمایندگی های رسمی خود با همان   سایبان تمام اتوماتیک کلیه خدمات مربوط به 

 کیفیت و دقت انجام می دهد. 

 ایبان برقی استخر ویل نوشهر پروژه نصب س

در تصویر نصب سایبان برقی استخر ویال نوشهر را مشاهده می فرمایید که توسط مجموعه ایران سایه  

 طراحی و تولید شده است و در محل مناسب نصب و راه اندازی شده است. 
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