
 

 

 نصب سایبان پارکینگ حیاط

یکی از بهترین گزینه    (Installation of yard parking canopyنصب سایبان پارکینگ حیاط )

تجاری، مجتمع های گردشگری  های انتخابی برای پارگینک های روباز ساختمان های مسکونی ، اداری و  

 و تفریحی که دارای پارکینگ های روباز طبقاتی هستند می باشند. 

دیگر نگران آسیب به وسایل نقلیه پارک شده در محل نخواهید بود زیرا   با نصب سایبان پارکینگ حیاط 

و شرایط   سایبان پارکینگ تمامی خودروهای پارک شده را در برابر تابش خورشید و بارش های پراکنده 

 جوی نامساعد حفاظت می کند. 

شرکت های طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی با بهره گیری از دانش روز دنیا و تجهیزات  

مختلف محصوالت باکیفیت و مستحکمی را تولید می کنند شما می توانید با مراجعه به آدرس وبسایت آن  

یا سایبان ثابت را سفارش    سایبان اتوماتیکمتخصصان بهترین    ها و مشاهده محصوالت تولید شده توسط  

 دهید. 

متخصص و با مهارت باال بهترین سایبان  تیم حرفه ای و تخصصی ایران سایه با بهره گیری از افراد 

پارکینگ حیاط را تولید و با رعایت نکات ایمنی و استانداردهای الزم آن را در محل در زمان مشخص و  

 با هزینه مناسب نصب و راه اندازی می کند. 

 مزایای نصب سایبان پارکینگ حیاط 

ان  مهم ترین ان ها را به طور خالصه بی  مزایای نصب سایبان پارکینگ حیاط بسیار زیاد است اما می توان 

کرد.نصب سایبان پارکینگ حیاط جهت محفوظ ماندن وسایل نقلیه از تابش خورشید، بارش های شدید باران  

 و برف در فصل سرد سال ، در امان ماندن از گرد و غبار طوفان های شدید در طول سال انجام می شود. 

ز فضای باز بیرون ساختمان جهت سپری کردن ساعت هایی در  با نصب سایبان پارکینگ حیاط می توان ا

کنار خانواده و دوستان استفاده کرد .بسیاری از افراد در این فکر هستند که از فضای باز بیرون ساختمان  

 خود جهت برگزاری دورهمی های دوستانه یا خانوادگی با نصب سایبان پارکینگ حیاط استفاده کنند. 

با بررسی شرایط و میزان بودجه در اختیار بهترین و با کیفیت ترین سایبان    ایران سایهمشاورین مجموعه  

برقی یا سایبان ثابت را به مشتریان خود پیشنهاد می دهد در صورت تایید از سوی مشتری ، سفارش ثبت  

 ر محل مورد نظر می شود. شده به مرحله تولید و پس از ساخت نصب و راه اندازی د 

 هزینه نصب سایبان پارکینگ حیاط 

نصب سایبان پارکینگ حیاط هزینه های متفاوتی دارد که توسط مشاورین و کارشناسان مجموعه طراحی  

و تولید سایبان تعیین می گردد.برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه بهتر است ابتدا با کارشناسان  

 ر ارتباط باشید. مجموعه ایران سایه د 

، میزان زمان نصب و راه  سایبان برقیهمکاران ما با بررسی شرایطی از جمله مساحت و ابعاد و اندازه 

اندازی سایبان و نوع سایبان نصب شده هزینه های مربوط به نصب و راه اندازی سایبان پارکینگ حیاط  

 م می کنند.  را محاسبه و به مشتری اعال
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 مشخصات سایبان پارکینگ نصب شده در حیاط

مشخصات سایبان پارکینگ نصب شده در حیاط ویال یا ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی این است  

که سازه باید دارای مقاومت و استحکام باالیی باشد تا در برابر شرایط جوی و آب و هوایی نامناسب  

افراد ایجاد نکند.جنس پارچه یا پوشش سایبان پارکینگ باید با کیفیت باشد تا در برابر  مشکالتی را برای 

 تابش نور خورشید پوسیده و خراب نشود. 

مواد به کار رفته در تهیه و تولید سازه سایبان و هم چنین رعایت ایمنی و استاندارد در زمان نصب سایبان  

وب سایبان پارکینگ حیاط محسوب می شود.برای  پارکینگ حیاط از دیگر مشخصات و ویژگی های خ 

دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین ما در مورد  

و .. صحبت و مشورت    سایبان برقی بازویی مشخصات مهم سایبان برقی پارکینگی یا سایبان فروشگاهی ،  

 داشته باشید. 

 راه اندازی و نصب سایبان پارکینگ حیاط 

اجرا و نصب سایبان پارکینگ حیاط نیاز به مهارت و تخصص باالیی دارد که در مجموعه ایران سایه به  

افراد متخصص و کاربلد در این زمینه نصب و اجرای انواع سایبان ثابت و سایبان برقی  بهره گیری از 

 بدون مشکل و نقص فنی در زمان باز و بسته شدن در کمترین زمان انجام می شود. 

برای دریافت اطالعات بیشتر و تکمیلی در زمینه طراحی و تولید سایبان ، نصب و اجرا و سایر خدمات  

ی و مراقبت از سایبان می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در این مجموعه در تماس  مربوط به نگهدار

 باشید. 

 قیمت سایبان پارکینگ نصب شده در حیاط

هزینه ساخت و طراحی سایبان و نصب و اجرای آن در فضای باز بیرون با توجه به عوامل مختلفی از  

سایبان، متلایر و مواد اولیه به کار رفته در طراحی و ساخت  جمله ابعاد و اندازه سازه ، کاربرد و نوع 

تگی  سایبان، نصب تجهیزات و سیستم های هوشمند بر روی سایبان، برند و شرکت تولید کننده سایبان بس 

 دارد.

شما می توانید با  دریافت مشاوره در این زمینه در مجموعه ایران سایه بهترین و با کیفیت ترین انواع  

ا طراحی و خریداری نمایید.سایبان های تولید شده توسط تیم حرفه ای و تخصصی ایران سایه  سایبان ر

 عالوه بر زیبایی و شیک بودن آن کیفیت و مقاومت باالیی دارند. 

، سایبان برقی تاشو و ..  سایبان برقی دوطرفهجهت دریافت قیمت انواع سایبان برقی بازویی پارکینگی یا 

می توانید با مراجعه به بخش محصوالت سایت ایران سایه کلیه سایبان های طراحی و تولید شده را مشاهده  

 نمایید. 

 انتخاب و خرید سایبان پارکینگ حیاط 

ایید.همکاران ما در  برای انتخاب بهترین سایبان برقی پارکینگ حیاط می توانید مشاوره رایگان دریافت نم

مجموعه ایران سایه با دقت و صبر بسیار مشتریان محترم را در زمان انتخاب و خرید محصوالت راهنمایی  

 می کنند. 
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مهم ترین اصل در زمان خرید هر محصول برای مشتریان بعد از کیفیت محصول قیمت مناسب آن می  

صوالت خود را طراحی و برای استفاده و نصب  باشد.ایران سایه با در نظر گرفتن این مسئله بهترین مح

 در مکان های مختلف به بازار فروش عرضه می کند. 

جهت دریافت اطالعات بیشتر و آشنایی با خدمات نصب سایبان پارکینگ حیاط در مجموعه ایران سایه می  

 توانید با مشاورین و کارشناسان بخش فروش در تماس باشید.  

 ینگ حیاطنمایندگی فروش سایبان پارک

تیم حرفه ای و تخصصی طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی ایران سایه به خاطر سهولت  

و دسترسی راحت مشتریان در سراسر کشور نمایندگی های رسمی خود را احداث نموده تا مشتریان بدون  

یندگی مجاز شرکت ایران سایه  نگرانی تمام محصوالت و خدمات با کیفیت این مجموعه را با مراجعه به نما

 دریافت نمایند. 

   

 


