
 

 

 مزایای سایبان پارکینگ 

هایی که قابلیت جمع شدن دارند به   ( Benefits of Parking Sheds)  مزایای سایبان پارکینگ از 

دهند که با توجه به شرایط آب و هوایی آن را تنظیم کنند. وقتی رگبارهای شدید یا تابش  مالکان اجازه می 

ها یا مستقیماً خودشان یا با استفاده از سیستم اتوماسیون خانگی، سایبان پارکینگ  افتد، آن آفتاب شدید اتفاق می 

 .ند خودرو را باز می نمای 

تواند سایبان پارکینگ را به اتاقی  فزودن محفظه شیشه ای و یا نایلونی در اطراف سایبان پارکینگ، می ا

مجموعه ایران سایه طراحی و تولید انواع  .جهت تفریح اعضای خانواده در خارج از ساختمان تبدیل کند 

 تجهیزات مدرن انجام می دهد. سایبان برقی و ثابت پارکینگ را با برخورداری از دانش فنی و 

ایران  می توانید با کارشناسان و مشاورین    مزایای سایبان پارکینگجهت دریافت اطالعات بیشتر در زمینه  

همراه باشید تا با توضیحات کامل شما را راهنمایی کنند.این مجموعه با برخورداری از کادری حرفه    سایه

 و متخصص توانسته با کیفیت ترین محصوالت خود را به مشتریان عرضه نماید.   ای

 نصب سایبان پارکینگ مزایای

خودرو می توان به تنوع در طرح و رنگ در بازار اشاره کرد،البته توجه به   مزایای سایبان پارکینگ از 

باید در زمان خرید با مشاورین    این نکته در زمان انتخاب و خرید انواع سایبان برقی و ثابت وجود دارد که

و کارشناسان متخصص در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان برقی و سایبان ثابت پارکینگ خودرو  

و مشاوره در زمان خرید می توانید بهترین   مزایای سایبان پارکینگمشورت داشته باشید . با اطالع از 

 انتخاب و خرید را داشته باشید. 

اجرا و نصب سایبان برقی پارکینگ خودرو به اندازه طراحی و تولید محصول اهمیت دارد.شما می توانید  

در زمان خرید انواع سایبان برقی و سایبان ثابت خودرو از خدمات و مزایای نصب سایبان پارکینگ  

و سایبان ثابت   سایبان تمام اتوماتیکخودرو بهره مند شوید.مجموعه ایران سایه عالوه برطراحی انواع 

 مغازه و بازویی و .. در زمینه نصب و راه اندازی انواع سایبان افراد فنی و با تجربه ای را دارد. 

اع  با اعزام افراد فنی و متخصص در محل خدمات برتر و مناسب را در زمینه نصب و راه اندازی انو

سایبان به شما مشتریان محترم ارائه می دهد.جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مراجعه  

به وبسایت ایران سایه با کارشناسان بخش فروش و مشاوره ای مجموعه ما در تماس باشید.هدف ایران  

 سایه ارائه محصوالت با کیفیت و جلب رضایت مشتریان محترم می باشد. 

 سایبان پارکینگ خرید 

سایبان پارکینگ خودرو سازه ای است که به عنوان پوشش مناسب جهت محافظت و مراقبت از وسایل  

مدارس ، ساختمان    ، از این سایبان در دانشگاه  نقلیه در برابر تابش مستقیم خورشید استفاده می شود.امروزه  

ده می شود.هم چنین در ساختمان های  های اداری و تجاری ، مجموعه های ورزشی و تفریحی بیشتر استفا

 مسکونی دارای حیاط می توان از سایبان ثابت یا سایبان اتوماتیک پارکینگ خودرو استفاده کرد. 

از مزایای سایبان پارکینگ خودرو می توان به مقاومت و استحکام آن در برابر نور مستقیم خورشید و  

ودرو در انواع طرح و رنگ و مدل در بازار وجود  شرایط جوی ناپایدار اشاره کرد.سایبان پارکینگ خ 
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دارد و همین تنوع در طراحی و رنگ و مدل باعث شده طرفدران زیادی این محصول را برای پوشش  

 فضای باز ساختمان انتخاب کنند.  

 قیمت سایبان پارکینگ 

اولیه به کار رفته در طراحی  به طور کلی قیمت سایبان ها را با در نظر گرفتن فاکتورهایی از جمله مواد 

و ساخت سازه، نوع و جنس پارچه سایبان، نصب تجهیزات و موتور الکتریکی بر روی سایبان، برند   

شرکت طراحی و تولید کننده آن محاسبه می شود.با در نظر گرفتن این عوامل می توان قیمت تقریبی  

شخصی ، بودجه مورد نظر بهترین سایبان   محصوالت سایبان را محاسبه کرد و با توجه به نیاز ، سلیقه

 پارکینگ را برای ساختمان انتخاب کرد. 

پارکینگ ، سایبان بازویی   سایبان برقی دوطرفه برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خرید انواع 

کارشناسان مجموعه  درجه و .. می توانید با مشاورین و  180پارکینگ خودرو، سایبان تبلیغاتی و سایبان 

ما در تماس باشید.همکاران ما با انجام بررسی های الزم در زمینه انتخاب و خرید بهترین سایبان پارکینگ  

 خودرو شما را راهنمایی خواهند کرد.  

 نمایندگی سایبان پارکینگ 

روش  از مزایای سایبان پارکینگ تولید شده توسط مجموعه ایران سایه می توان به نمایندگی های ف

محصوالت این مجموعه در سراسر نقاط کشور اشاره کرد.مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت  

تمام اتوماتیک  و بدون موتور، سایبان  سایبان بازویی با موتور گسترده در زمینه طراحی و ساخت انواع 

 سامفی، سایبان برقی دوطرفه ،خرید و فروش سایبان ، نصب و اجرا در محل و ..  

نمایندگی های رسمی خود را در سراسر کشور به منظور دسترسی راحت مشتریان قرار داده است.شما  

با کیفیت مجموعه ایران سایه و برخورداری از خدمات برتر  می توانید جهت انتخاب و خرید محصوالت 

مجموعه ایران سایه از جمله گارانتی پس از فروش محصوالت، خدمات تعمیر یا تعویض قطعات سایبان  

 و غیره را در نمایندگی رسمی شهر خود انجام دهید. 

ه خرید و فروش انواع سایبان،  نمایندگی های مجاز مجموعه ایران سایه تمامی خدمات ایران سایه را از جمل

خدمات نصب و راه اندازی محصوالت تولید شده ایران سایه و تعمیر و سرویس یا خدمات تعویض قطعات  

سایبان را در محل در کوتاه ترین زمان و با هزینه مناسب توسط کارشناسان مجرب و فنی انجام می  

سایه به وبسایت این مجموعه مراجعه   دهند.جهت دریافت آدرس نمایندگی های رسمی مجموعه ایران 

 فرمایید.   

 سایبان پارکینگ خودرو ارزانمزایای 

یکی دیگر از مزایای سایبان پارکینگ خودرو مجموعه ایران سایه عالوه بر زیبایی، لوکس بودن و کیفیت  

اشاره  فوق العاده محصول می توان به قیمت مناسب و ارزان آن در مقایسه با ویژگی و مشخصات آن 

کرد.قیمت ارزان محصوالت ایران سایه دلیل بر بی کیفیت بودن محصول نیست بلکه با در نظر گرفتن  

 بودجه مشتریان مجموعه ایران سایه می تواند محصول با کیفیت را در اختیار آن ها قرار دهد. 
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، سایبان دوطرفه،  سایبان بازوییمجموعه ایران سایه تولید کننده انواع سایبان برقی و سایبان ثابت چتری،  

ه، سایبان رستوران و کافی شاپ و  سایبان پارکینگ خودرو، سایبان آالچیق ، سایبان استخر ، سایبان پنجر

 شد که با بهترین متلایر زیر نظر کارشناسان فنی محصوالت خود را طراحی و تولید می کند. غیره می با 

جهت دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه خرید انواع سایبان پارکینگ خودرو ارزان از مجموعه ایران  

فروش   سایه می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در بخش 

 مشورت داشته باشید. 
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