
 

 

 مزایای سایبان مغازه 

را می توان به مراقبت و محافظت فضای  ( Benefits of Shop Shedsمزایای سایبان مغازه )

جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل اشاره کرد.از  داخلی مغازه در برابر تابش مستقیم نور خورشید و  

مهم ترین مزایای سایبان مغازه می توان به خنک کردن فضای داخلی مغازه نیز اشاره کنیم.مجموعه ایران  

 سایه با بهره گیری از افراد متخصص طراحی و تولید انواع سایبان برقی و ثابت مغازه را انجام می دهد. 

ه ها،پارکینگ ها و بالکن ها و..استفاده می شود. سایبان مغازه به منظور جلوگیری  سایبان برقی در مغاز

از تابش مستقیم نور خورشید و بارش برف و باران موثر می باشد. به طور مثال سایبان برقی پارکینگ  

و   معموال فلزی بوده و پوشش این مدل سایبان برقی به گونه ایست که از خودرو در برابر عوامل طبیعی 

 غیر طبیعی محافظت می کند.

،هم سبب می شود که محصوالت در برابر عوامل جوی محافظت شوند و هم  سایبان مغازهنصب  اجرا و

سایبان   و راه اندازی  می توان از سایبان مغازه به عنوان تبلیغ کار و محصوالت استفاده نمود. با نصب 

هم چنین   مغازه،ویترین مغازه و محصوالت داخل آن از آسیب ناشی از شرایط آب و هوا در امان می ماند 

با نصب سایبان برقی در بالکن ساختمان نیز می توان با ایجاد سایه در قسمتی از بالکن یا حیاط خود از  

 .هوای دلچسب لذت ببرید 

 سایبان مغازه و کاربردهای آن 

ه وسیله ای است که برای جلوگیری از تابش مستقیم خورشید به داخل مغازه و خنک شدن  سایبان مغاز

فضای داخلی در روزهای گرم تابستان استفاده می شود.از مزایای سایبان مغازه می توان به این موضوع  

استفاده کرد.سایبان اتوماتیک تبلیغاتی یکی    سایبان تبلیغاتیاشاره کرد که از این سایبان می توان به عنوان  

 از بهترین و پرفروش ترین انواع سایبان اتوماتیک می باشد که طرفداران بسیاری برای خود دارد. 

دسته از سایبان هایی گفته می شود  که با درج و چاپ لوگو و برند کسب و کار بر   سایبان تبلیغاتی به آن 

روی سایبان می توان برای مدت طوالنی و با صرف هزینه کمتر نسبت به تبلیغات در سطح شهر بر روی  

سایبان  بیلبوردهای تبلیغاتی و غیره داشته باشیم.مجموعه ایران سایه عالوه بر تولید انواع سایبان برقی و 

 ثابت چتری ، سایبان تبلیغاتی و سایبان مغازه با بهترین مواد و کیفیت تولید می کند. 

 مزایای نصب سایبان مغازه 

طراحی زیبا و شیک ، تنوع در طرح و رنگ و مدل، قیمت مناسب، نصب و راه اندازی راحت و بدون  

ال فضای کم در زمان باز و بسته شدن  مشکل، مقاومت و استقامت باال در برابر شرایط جوی ناپایدار، اشغ

سایبان، محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید، خنک کردن فضای داخل مغازه درروزهای گرم و آفتابی،  

کنترل از راه دور و قابل تنظیم با ریموت کنترل،از مهم ترین مزایای سایبان مغازه می توان به این مورد  

 ان سایبان تبلیغاتی استفاده کرد. اشاره کرد که می توان از آن به عنو

و سایبان ثابت    سایبان برقی مجموعه ایران سایه با کادر فنی و متخصص در زمینه طراحی و ساخت انواع  

مغازه یا فروشگاهی با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت می تواند شما را در این زمینه راهنمایی  

 فروش این مجموعه با شماره تلفن های موجود در سایت در تماس باشید.  کند.جهت برقراری ارتباط با بخش  
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 خرید سایبان مغازه ارزان

بسیاری از افراد به دنبال سایبان مغازه ارزان قیمت با کیفیت می باشند اما ریسک خرید این محصوالت را  

برای خرید سایبان به دنبال    نمی کنند . آن ها این نکته را می دانند که هر ارزانی بدون دلیل نیست پس چرا 

محصوالت ارزان قیمت باشند.ما در این زمینه می توانیم شما را راهنمایی کنیم چرا که کارشناسان مجموعه  

د محصوالت را در صورت داشتن  مغازه ،مهر تایی مراحل تولید سایبان برقیایران سایه با بررسی 

 استانداردهای الزم و رعایت ایمنی و قوانین موجود می زنند. 

مجموعه ایران سایه با استفاده از مواد اولیه با کیفیت زیر نظر کارشناسان فنی و با تجربه خود مرحله به  

، سایبان چتری پایه    سایبان بازویی با موتورمرحله تولید سایبان مغازه و سایر سایبان های برقی دوطرفه؛  

 وسط و پایه کنار را بررسی و طبق قوانین و استانداردهای روز دنیا تولید می کند.

شما می توانید با مراجعه به این مجموعه و با مشورت و صحبت با کارشناسان فنی ایران سایه با توجه به  

ودجه در نظر گرفته شده بهترین و مناسب ترین سایبان مغازه را انتخاب و خریداری  شرایط و میزان ب 

نمایید.همکاران ما در ایران سایه با توجه به شرایط مشتریان محصوالت خود را طراحی و در اختیار آن  

 ها قرار می دهند.  

 فروش سایبان برقی مغازه 

از تکنولوژی روز دنیا و تجهیزات مدرن در تالش  شرکت های تولید کننده انواع سایبان با بهره گیری 

هستند که بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را طراحی و روانه بازار فروش سایبان کنند.در این میان  

مجموعه ایران سایه نیز با بهره گیری از این تکنولوژی و تجهیزات مدرن و استفاده از افراد و کارشناسان  

ساخت سایبان برقی و نصب و اجرا آن توانسته است بهترین محصوالت را  متخصص در زمینه طراحی و  

 در ایران تولید و روانه بازار فروش کند. 

برای اطالع از آخرین قیمت محصوالت تولید شده توسط شرکت اریان سایه می توانید با مراجعه به بخش  

ورت داشته باشید.آن ها با مشاوره  فروش سایبان برقی مغازه ایران سایه با همکاران ما در این زمینه مش

 رایگان و بررسی شرایط موجود بهترین خدمات و محصوالت را به مشتریان گرامی خود ارائه می دهند. 

 اجرا و راه اندازی سایبان مغازه 

یکی دیگر از خدمات مهم و اساسی مجموعه ایران سایه اجرا و راه اندازی انواع سایبان ثابت و سایبان  

سراسر نقاط ایران است .در صورتی که قصد خرید سایبان مغازه یا هر نوع سایبان را برای  برقی در 

 ساختمان های مسکونی ، اداری، تجاری خود دارید . 

شما   با مشاورین ما در این زمینه صحبت داشته باشید، آن ها ایران سایهمی توانید با مراجعه به وبسایت 

را راهنمایی خواهند کرد.نصب و اجرا سایبان کار تخصصی و تجربی است که کارشناسان ایران سایه با  

اعزام افراد مجرب و متخصص به محل خدمات مربوط به نصب و اجرا انواع سایبان را کامل در کوتاه  

 ترین زمان و با هزینه مناسب انجام می دهند. 

 نمایندگی سایبان اتوماتیک مغازه 
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به منظور دسترسی راحت و آسان به محصوالت مجموعه ایران سایه و برخورداری از خدمات با کیفیت  

این مجموعه می توان با مراجعه به نمایندگی های مجاز این مجموعه کلیه خدمات و محصوالت با کیفیت  

 ایران سایه را دریافت نمایید.

 

    

 

 

 


