
 

 

 سایبان فول باکس ویل 

یکی از بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان در   ( Full box canopy villaسایبان فول باکس ویل ) 

سایبان کاست دار اشاره کرد.سایبان فول  بازار فروش سایبان های برقی محسوب می شود و از ان با نام 

باکس ویال دارای پوشش محکم و مقاوم شیک و حرفه ای جهت جلوگیری از نفوذ آب و گرد و خاک از  

محیط به داخل سیستم می باشد.از این رو می توان این مدل از سایبان های برقی را مناسب ویال و حیاط  

 ساختمان های مسکونی دانست.

س ویال دارای سازه آلومینیومی سبک و مقاوم و شیک است که طول عمر باالیی دارد و  سایبان فول باک

در برابر عوامل جوی مختلف بسیار محکم و مقاوم می باشد.به دلیل دارا بودن سازه ای مستحکم و مقاوم  

بان فول  و ایمنی باال میزان بازشوی در این نوع سایبان نسبت به سایبان های برقی دیگر باالتر است.سای

باکس ویال به دلیل کیفیت و مقاومت باالی خود در بازار ایران و سراسر دنیا طرفداران بسیاری را پیدا  

 کرده است. 

م سایبان برقی  و مزایا و ویژگی های مه   سایبان فول باکس ما در این مقاله قصد داریم شما را با مشخصات  

فول باکس آشنا کنیم با کارشناسان و مشاورین مجموعه ایران سایه در تماس باشید تا راهنمایی های الزم  

 را در مورد انتخاب و خرید بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان برای شما عزیزان داشته باشند.  

 مشخصات سایبان فول باکس ویل 

ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود ، کیفیت و مقاومت باالی محصول    سایبان فول باکس ویال به دلیل

و از همه مهم زیبایی سایبان در مقایسه با سایر سایبان های طراحی و تولید شده باالترین میزان صادرات  

 به کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه را در بازار خارجی به خود اختصاص داده است.

فول کاست شناخته می شود .به دلیل   در بازار فروش کشور ایران به نام سایبان سایبان فول باکس ویال

پوشش سایبان برقی عالوه بر زیبایی ظاهری باعث می شود سازه را در برابر شرایط آب و هوایی نامناسب  

محافظت نماید.از مشخصات مهم سایبان فول باکس ویال تنوع در طرح و رنگ و مدل سایبان است که با  

 وجه به چیدمان و طراحی ویال می توان آن را طراحی و تولید کرد. ت

 ویژگی های مهم سایبان فول باکس ویل 

مهم ترین ویژگی سایبان فول باکس ویال مراقبت و محافظت در برابر تابش مستقیم نور خورشید و جلوگیری  

مقایسه با سایر سایبان های ثابت  از نفوذ اب باران و برف دانست.در این میان سایبان فول باکس ویال در 

 یا سایبان برقی بازویی یا دوطرفه و پارکینگی مقاومت باالیی دارد. 

سازه مستحکم و مقاوم سایبان فول باکس در برابر وزش باد و شرایط جوی ناپایدار و پوشش پارچه ای  

با کادر    ایران سایه ه  مقاوم آن از ویژگی های مهم سایبان برقی باکس دار ویالیی محسوب می شود.مجموع

حرفه ای و تخصصی در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان اتوماتیک و سایبان ثابت آماده ارائه خدمات  

 برتر و با کیفیت به مشتریان محترم خود می باشد. 

 مزایای نصب سایبان فول باکس در ویل 
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فول باکس ویال کار تخصصی و حرفه ای می باشد و نیاز به تجربه و مهارت   نصب و راه اندازی سایبان

و سایبان ثابت    رقیسایبان بباال دارد که مجموعه ایران سایه با آموزش حرفه ای کادر خود می تواند انواع  

را در محل با کمترین هزینه و زمان نصب و اجرا نماید.از ویژگی و مزایای نصب سایبان فول باکس می  

عدم خوردگی و پوسیدگی ،  توان به مقاومت و استقامت این نوع سایبان در شرایط جوی نامناسب و 

 شکستگی سازه در شرایط جوی ناپایدار و غیره اشاره کرد. 

 سایبان فول باکس ویلقیمت 

عوامل موثر بر قیمت سایبان فول باکس ویال می توان به مواردی از جمله ابعاد و اندازه سایبان، مساحت  

فضای باز ، برند و شرکت تولید کننده سایبان، نوع و جنس پوشش سایبان، کاربرد و نوع سایبان ) برقی  

 یا ثابت بودن( و .. اشاره کرد.

عه ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه قیمت  وقیمت محصوالت مجم برای مشاهده لیست 

 محصوالت ایران سایه را مشاهده نمایید و در صورت انتخاب آن را ثبت و خریداری کنید.  

 انتخاب و خرید سایبان فول باکس 

اران ما در مجموعه  انتخاب و خرید سایبان فول باکس ویال نیاز به شناخت و آگاهی کامل دارد که همک

ایران سایه با صبر و شکیبایی خود می توانند شما را در این زمینه راهنمایی کنند.برای خرید سایبان ابتدا  

باید درخواست و نیاز مشتری مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به آن بهترین محصول به آن معرفی  

 شود. 

شرایط محیطی و منطقه ای محل توسط کارشناس   با در نظر گرفتن خواسته مشتریان و هم چنین بررسی 

متخصص در این زمینه بهترین و با کیفیت ترین محصول به مشتری معرفی می شود.مجموعه ایران سایه  

با سال ها فعالیت و تجربه و مهارت کافی در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان و نصب و راه اندازی  

 نمایی کند. سایبان در ممحل می تواند شما را راه

 فروش بهترین سایبان فول باکس ویل 

و سایبان ثابت و نصب و   اتوماتیک سایبان ایران سایه با کادر حرفه ای و تخصصی خود عالوه بر تولید 

راه اندازی آن در محل در زمینه خرید و فروش انواع سایبان طراحی و تولید شده توسط مجموعه خود  

تجربه دارد.فروش بهترین و با کیفیت ترین سایبان فول باکس ویال زیر نظر مشاورین متخصص در این  

 زمینه در مجموعه ایران سایه انجام می شود. 

ات بیشتر در زمینه خرید و فروش انواع سایبان برقی و سایبان ثابت مجموعه ایران سایه  برای کسب اطالع

می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در بخش فروش در تماس باشید و از راهنمایی آن ها در این زمینه  

 بهره مند شوید.  

 خرید سایبان فول باکس ارزان قیمت 

بان فول باکس حرف اول و آخر را می زند اما در این میان مشتریان  کیفیت و مقاومت در انتخاب سازه سای

با کیفیت و مقاوم ولی با قیمت مناسب و ارزان می باشند.مجموعه ایران سایه با توجه  به دنبال محصولی 

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


 

 

و سایبان ثابت را طراحی و تولید    سایبان برقی باکسبه در نظر گرفتن بودجه مشتریان خود با کیفیت ترین  

 می نماید.  

 پروژه نصب سایبان فول باکس در ویل ایزدشهر  

نمونه تصویر مشاهده شده نصب سایبان فول باکس در ویال ایزدشهر است که با توجه به شرایط محیطی و  

وی آن طراحی و تولید شده و در محل نصب  سلیقه و نیاز مشتری و میزان بودجه در نظر گرفته شده از س 

 و راه اندازی شده است.برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با مشاورین ما در ارتباط باشید. 

   

https://iransaye.com/electric-awning-covered/

