
 

 

 پارچه سایبان برقی 

بسیار مستحکم از خاصیت کشسان باالیی   ( Electric Canopy Fabricپارچه سایبان برقی )

برخوردار می باشد در نتیجه پارچه سایبان برقی در برابر ضربه ،خراشیدگی و اشیاء نوک تیز بسیار  

مقاوم اند. پارچه سایبان برقی طبق سفارش مشتری توسط ساتکس می تواند در ضخامت ها و رنگ های  

 مختلف تولید کرد.  

ن برقی را در برابر اشعه ما وراء بنفش خورشید، مواد شیمیایی اسیدی و  همچنین می توان پارچه سایبا 

 .قلیایی مقاوم ساخت. پارچه سایبان برقی بسیار انعطاف پذیر بوده و به راحتی فرم می گیرد 

نوع   و  پارچه سایبان برقی برزنتی انواع مختلفی دارد که براساس جنس پارچه سایبان برقی برزنتی 

 . ه های مختلفی تقسیم می شود  کاربردی آن به دست

پارچه برزنتی از جمله این موارد می باشد که بدلیل ضخیم بودن و همچنین جنس خشنی که دارد برای   

مجموعه ایران سایه  .ساخت چادر و کاور بسیار مناسب بوده و به دو نوع پنبه و پلی استر تقسیم می شود 

، سایبان رستوران و کافی شاپ، سایبان  سایبان چتریویی، با استفاده از این پارچه انواع سایبان برقی باز 

 درجه و سایبان تبلیغاتی مغازه و فروشگاهی را طراحی و تولید می کند.  180

 مهم پارچه سایبان برقی   مزایای

مزایای پارچه سایبان برقی می توان به مقاومت و استقامت آن در برابر تابش مستقیم خورشید اشاره کرد  

که در صورت قرار گیری در برابر آفتاب سوزان روزهای گرم تابستان مشکلی برای پارچه سایبان به  

ر برابر شرایط اسیدی و اکسیداسیون و حالل های  وجود نمی آید زیرا بسیار مقاوم و بادوام است.مقاومت د 

 جامد دارند و به خوبی در برابر این شرایط مقاومت می کنند. 

آب بودن پارچه های سایبان برقی از دیگر مزایای آن هاست و به دلیل تنوع در طرح و    د ضد حریق و ض

یمت مناسبی دارند و به دلیل  رنگ خود طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده اند.پارچه سایبان برقی ق

سبک بودن و مقاومت آن ها به راحتی نصب و راه اندازی می شوند و مشکالتی را برای افراد به وجود  

 نمی آورند. 

رکینگی،  با استفاده از پارچه های با کیفیت و مرغوب توانسته است انواع سایبان برقی پا  ایران سایه مجموعه  

سایبان برقی حیاط، سایبان برقی بازویی، سایبان برقی چتری و فروشگاهی و غیره را در کوتاه ترین زمان  

و با قیمت مناسب تهیه و تولید نماید.برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه به  

 با کیفیت مشورت نمایید.  بوسایت ایران سایه با مشاورین ما در مورد خرید سایبان برقی 

 کاربرد پارچه سایبان برقی  

پوشش مناسب برای انواع سایبان از  چادر کامیون تریلر، به عنوان کاور و ضد نفوذ آب و اشعه افتاب، 

مهم ترین کاربردهای پارچه سایبان برقی محسوب می شود .پارچ های سایبان برقی در انواع مختلف  

مدل های متفاوت تهیه و تولید می شوند .مجموعه ایران سایه با استفاده   برزنتی ، پی وی سی در طرح و 

 از هر یک از آن ها انواع سایبان مقاوم و شیک را طراحی و برای مشتریان تولید می نماید. 

https://www.alibaba.com/showroom/electric-canopy.html
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://iransaye.com/


 

 

از مزایای پارچه پی وی سی سایبان می توان به وزن سبک و قیمت مناسب آن در برابر سایر پارچه های  

مقاومت  یبان اشاره کرد.قابلیت انعطاف پذیری در این نوع پارچه سایبان بسیار باالست و انتخابی برای سا

کششی و دوام باالیی در برابر شرایط آب و هوایی مختلف ، نور مستقیم خورشید دارد.هم چنین این نوع  

با توجه   پارچه همانند سایر پارچه های سایبان های برقی در برابر آب و صداهای مختلف عایق هستند و

   قرار گرفته اند.  سایبان اتوماتیک به قیمت مناسب ارزان خود بسیار مورد توجه تولید کنندگان 

 قیمت پارچه سایبان برقی 

پارچه های استفاده شده در طراحی و تولید انواع سایبان برقی و ثابت با توجه به متلایر به کار رفته در  

تولید سایبان، رنگ و طرح مختلف پارچه دارای قیمت متفاوت می باشند.البته ویژگی های خاص پارچه  

ند می تواند در قیمت  های انواع سایبان ثابت و برقی که همان ضد آب و ضد حریق و عایق صدا می باش

 این محصول موثر واقع شوند. 

برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه قیمت پارچه های سایبان برقی و اطالع از لیست قیمت این  

محصوالت در مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت آن با کارشناسان و مشاورین بخش  

 فروش ایران سایه در ارتباط باشید و از راهنمایی آن ها بهره مند شوید.   

 سایبان برقی  خرید پارچه 

می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ایران سایه با   تمام اتوماتیک  سایبانبرای خرید انواع پارچه 

واع پارچه  مشاورین ما در این زمینه مشورت داشته باشید و با راهنمایی آن ها بهترین و با کیفیت ترین ان

سایبان را انتخاب و خریداری نمایید.همکاران ما در این مجموعه با توجه به نیاز و سلیقه شخصی افراد  

 بهترین پارچه های سایبان برقی را به مشتریان معرفی می کنند. 

جهت دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه با مشاورین  

کارشناسان ما در بخش فروش در ارتباط باشید و از توضیحات این عزیزان در خصوص انتخاب بهترین  و  

 محصول بهره مند شوید. 

 پارچه سایبان برقی پارکینگ

از پرطرفدارترین سایبان های طراحی و تولید شده توسط مجموعه ایران سایه می توان به سایبان پارکینگ  

ی محافظت و مراقبت خودرو استفاده می شود .ساختمان هایی که دارای  اشاره کرد.سایبان پارکینگ برا

فضای باز بیرونی هستند با نصب و اجرا سایبان پارکینگ می توانند جایگاهی برای پارک خودرو داشته  

باشند.پارچه به کار رفته در پوشش سایبان برقی پارکینگی باید مستحکم و مقاوم و در برابر شرایط جوی  

 اشته باشد. استقامت د 

 پارچه سایبان برقی فروشگاهی

سایبان فروشگاهی امروزه به دلیل ایجاد فضای خنک در داخل مغازه و جلوگیری از فساد مواد غذایی در  

فروشگاه های مواد غذایی و جلوگیری از ایجاد گرما در فصل تابستان استفاده می شود.بهترین نوع پارچه  

های ضد آب و ضد حریق هستند که در برابر حرارت باالی نور   برای ساخت سایبان فروشگاهی ،پارچه 

 خورشید و بارش های برف و باران مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. 

https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/


 

 

 پارچه سایبان برقی ماشین 

، سایبان برقی ماشین است که برای مراقبت و   سایبان برقی و محبوب ترین انواع یکی از پرفروش ترین 

رابر تابش مستقیم خورشید، بارش های ناگهانی باران و برف در  محافظت وسایل نقلیه و خودرو در ب

باید از کشش  فصول مختلف سال استفاده می شود.پارچه استفاده شده در طراحی و ساخت سایبان ماشین 

 مناسب و مقاومت باالیی در برابر تغییرات جوی و تابش نور خورشید داشته باشد. 

می توانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه از قیمت سایبان    برای اطالع از قیمت محصوالت ایران سایه 

 . و پارچه سایبان برقی و سایر خدمات مربوط به سایبان باخبر شوید 

      

https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-180%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87/

