
 

 

 سایبان برقی ویل 

یکی از بهترین و کاربردی ترین انواع سایبان جهت   ( Villa electric awningsسایبان برقی ویل )

باشد.سایبان برقی به دلیل راحتی و کاربرد آسان در مقایسه با سایبان های  نصب و راه اندازی در ویال می  

 ثابت که امکان جا به جایی و تغییر زاویه و موقعیت ندارند بیشتر مورد توجه افراد قرار گرفته اند. 

سایبان برقی ویال مناسب برای پوشش بالکن یا تراس ویال، سایبان برقی بازویی ویال مناسب برای پوشش  

ستخر یا به عنوان پارکینگ در حیاط ویال استفاده می شود.شرکت های طراحی و تولید کننده محصوالت  ا

سایبانی با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت بهترین سایبان های برقی و ثابت را تهیه و تولید می  

 کنند . 

  سایبان اتوماتیک راحی و تولید انواع مجموعه ایران سایه با فعالیت گسترده و سال ها تجربه در زمینه ط

و سایبان ثابت جهت پوشش فضای باز بیرون ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری توانسته است با  

 ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت مشتریان خود را در این سال ها راضی نگه دارد.

شما می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه سایبان برقی ویال با مشاورین و کارشناسان مجموعه  

ل و مزایا  ایران سایه همراه باشید تا به معرفی انواع سایبان برقی ویال ، هزینه ساخت و نصب آن در مح

 و فروش سایبان برقی ویال بپردازند.  

 معرفی انواع سایبان برقی ویل 

سایبان های طراحی شده توسط شرکت های متخصص و معتبر در ایران و دنیا به دو دسته کلی سایبان  

رفاهی  ثابت و سایبان برقی تقسیم می شوند.در این میان سایبان برقی به دلیل کاربرد راحت و امکانات 

 بیشتر برای مشتریان در مقایسه با سایبان ثابت محبوبیت فراوانی دارد.

لت نیروی  به خاطر نصب موتور الکتریکی بر روی آن به صورت خودکار و بدون دخا  سایبان برقی 

انسانی باز و بسته می شود و این ویژگی باعث شده که در میان سایبان های تولید شده محبوبیت فراوانی  

کسب کند.از این نوع سایبان با توجه به نیاز و درخواست مشتری می توان در انواع مختلفی از جمله سایبان  

سایبان برقی تبلیغاتی، سایبان برقی پارکینگ  برقی بازویی ویال، سایبان برقی دوطرفه، سایبان برقی تاشو،  

 طراحی و تولید کرد. 

جهت دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و  

کارشناسان ما در تماس باشید و پیشنهادات آن ها را در مورد انتخاب و خرید بهترین سایبان برقی ویال  

 و عمل نمایید.    گوش دهید 

 قیمت سایبان برقی ویل 

قیمت سایبان ها را با بررسی عوامل و در نظر گرفتن فاکتورهای خاص از جمله متلایر به کار رفته در  

ساخت سایبان، ابعاد و اندازه سایبان برقی طراحی شده برای حیاط ویال، نصب موتور الکتریکی و سایر  

ر باز و بسته شدن آن در شرایط خاص، برند و شرکت سازنده  تجهیزات مدرن بر روی سایبان به منظو

 سایبان تعیین می کنند. 
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برای مشاهده لیست قیمت سایبان برقی ویال مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران  

رد  سایه یا شماره تماس های موجود با مشاورین بخش فروش در تماس باشید و از راهنمایی آن ها در مو

 انتخاب و خرید مناسب ترین سایبان برقی بهره مند شوید. 

 بهترین سایبان برقی برای ویل 

انتخاب بهترین سایبان برقی ویال کار سخت و پیچیده ای نیست بلکه با کمی دقت و باالبردن اطالعات خود  

توانید بهترین سایبان برقی  در زمینه طراحی و ساخت ، نوع و کاربرد سایبان و نیاز و خواسته خود می 

 را برای حیاط ویال یا سایر مکان هایی که نیاز به پوشش دارند خریداری کنید. 

البته این نکته نیز الزم به ذکر است که در زمان انتخاب و خرید بهترین سایبان برقی برای ویال بهتر است  

در  تا آن ها با راهنمایی الزم شما را  قبل از آن مشاوره با کارشناسان متخصص در این زمینه داشته باشید 

 زمان خرید بهترین سایبان کمک کنند. 

 مزایای نصب سایبان برقی ویل 

همانطور که می دانید انتخاب سایبان برای ویال مزایای فراوانی دارد اما ما در این مقاله قصد داریم به  

توضیح دهیم.از مهم ترین مزایای نصب  طور خالصه و مفید مهم ترین مزایای نصب سایبان برقی ویال را  

سایبان برقی ویال می توان به راحتی و امنیت، احساس آرامش، جلوگیری از ورود نور خورشید و خیس  

 شدن در روزهای بارانی و برفی سال اشاره کرد. 

  نصب و راه اندازی سایبان برقی برای حیاط ویال کار تخصصی است و نیاز به دقت و حساسیت باال دارد 

و با رعایت نکات ایمنی و استانداردهای موجود می توان سایبان برقی مناسبی در محل داشته باشیم.جهت  

 کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با همکاران ما در بخش فروش در تماس باشید.   

 اجرا و راه اندازی سایبان برقی ویل 

سایبان   ،اتوماتیک و سایبان ثابت چتری  مجموعه ایران سایه عالوه بر طراحی و تولید انواع سایبان 

حل با اعزام  ، نصب و اجرا سایبان برقی را در م، سایبان پارکینگی ، سایبان فروشگاهی و مغازه    تبلیغاتی

 افراد انجام می دهد. 

اجرا و نصب سایبان برقی ویال کار تخصصی و پیچیده ای است که نیاز به مهارت و تجربه فراوان  

دارد.همکاران ما در مجموعه ایران سایه با بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا و مهارت کافی  

 ان تمام اتوماتیک را برای مشتریان داشته باشند. در این زمینه می توانند بهترین خدمات نصب سایب

 فروش سایبان برقی ویل 

با سال ها تجربه و مهارت باال در زمینه فروش انواع سایبان برقی و سایبان ثابت همراه با   ایران سایه 

طراحی و تولید محصوالت با کیفیت و ارائه خدمات برتر با آن ها توانسته است رضایت مشتریان خود را  

 جلب نماید. 
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قی و سایبان ثابت که توسط  برای اطالع از آخرین اخبار موجود در زمینه چگونگی خرید انواع سایبان بر

شرکت طراحی و تخصصی ایران سایه تولید شده اند می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه با مشاورین  

 ما در تماس باشید. 

 نمایندگی فروش انواع سایبان برقی ویل 

با  ایران سایه جهت گسترش فعالیت های خود در سراسر کشور و راحتی مشتریان برای دریافت خدمات 

کیفیت و خرید انواع محصوالت تولید شده توسط مجموعه ایران سایه، نمایندگی های رسمی و مجاز خود  

 را در شهرهای مختلف ایران احداث کرده است. 

شما می توانید برای دریافت خدمات برتر این مجموعه با مراجعه به نمایندگی رسمی ایران سایه در شهر  

موعه بهره مند شوید.برای دریافت آدرس نمایندگی های رسمی مجموعه  خود از کلیه خدمات با کیفیت مج

 به وبسایت مجموعه مراجعه فرمایید یا با شماره تماس زیر تماس برقرار کنید.  ایران سایه 
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