
 

 

 نصب سایبان برقی بالکن

امروزه در اکثر ساختمان هایی   (Installation of balcony canopyنصب سایبان برقی بالکن )

ساختمان نیستند انجام می شود.به طور کلی نصب سایبان برقی  که دارای حیاط و فضای باز در بیرون 

 بالکن به منظور جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و بارش های پراکنده باران و برف انجام می شود. 

شرکت های تولید کننده و طراحی انواع سایبان ثابت و سایبان برقی بالکن با در نظر گرفتن شرایط محیطی  

مشتریان بهترین و با کیفیت ترین سایبان های برقی و ثابت را با بودجه مورد نظر آن   و نیاز و درخواست 

 ها طراحی و تولید می نمایند.  

رقی  سایبان بچنان چه قصد ثبت سفارش و نصب سایبان برقی بالکن ساختمان مسکونی ، اداری و تجاری ،

ویال و باغ و رستوران خود را دارید می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه ایران سایه با   دوطرفه 

 مشاورین و کارشناسان متخصص ما در این زمینه مشورت داشته باشید. 

همکاران ما در این مجموعه با دقت و صبوری پاسخگوی تمام سواالت مشتریان و اراده خدمات برتر و  

کیفیت به آن ها می باشند.برای برقراری ارتباط با بخش مشاوره ای با شماره های موجود در وبسایت  با 

 ایران سایه در تماس باشید. 

 مزایای نصب سایبان برقی بالکن

مزایای نصب سایبان برقی بالکن بسیار زیاد است و نمی توان در یک پاراگراف  از مزایای سایبان برقی  

فت اما به طور خالصه و مختصر می توان به مواردی از جمله راحتی و  نصب شده در بالکن گ

امنیت و ایمنی، استاندارد وطراحی  آسایش،کنترل از راه دور جهت باز و بسته کردن سایبان برقی بالکن،

 مناسب اط جمله مزایای مهم نصب سایبان برقی بالکن می باشد. 

به سیستم و سنسور هوشمند ، نصب   تمام اتوماتیکسایبان از دیگر مزایای آن می توان به مجهز کردن 

سیستم گرمایش و سرمایشی که بتوان در هر موقع از سال بدون نگرانی از گرمازدگی یا سرماخوردگی از  

سیستم تصویری و صوتی و نورپردازی    فضاس باز بیرون بالکن نهایت استفاده را کرد.نصب و راه اندازی 

 زیبا جهت برقراری محیط آرامش بخش در سپری کردن اوقات خوش به همراه خانواده و دوستان. 

مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص و دارای مهارت در زمینه طراحی و تولید انواع  

ویال ، رستوران و هتل و .. می تواند شما را  سایبان برقی و سایبان ثابت و نصب سایبان برقی بالکن ، 

 راهنمایی کند.برای دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مشاورین ما در تماس باشید. 

 هزینه نصب سایبان برقی بالکن

هزینه نصب سایبان برقی بالکن در مجموعه ایران سایه و سایر شرکت های طراحی و تولید انواع سایبان  

قی و سایبان ثابت با در نظر گرفتن فاکتورهایی از جمله نوع سایبان، مساحت فضای باز مورد نظر،  بر

نوع سایبان انتخاب شده و نصب آن در محل توسط افراد باتجربه و ماهر طبق قوانین و ضوابط موجود  

 محاسبه می شود. 

می توانید با مراجعه به آدرس  برای اطالع از هزینه نصب سایبان برقی بالکن در مجموعه ایران سایه 

وبسایت از آخرین اطالعات و اخبار مربوط به انواع سایبان ثابت و برقی تولید شده در این مجموعه و  

https://www.awnings.com.sg/blog/installing-retractable-awning-for-balcony.html
https://iransaye.com/two-way-electric-canopy/
https://iransaye.com/two-way-electric-canopy/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/
https://iransaye.com/full-automatic-canopies/


 

 

هزینه های ساخت و نصب در محل مطلع شوید.مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و تخصصی خود  

سایر خدمات برتر و با کیفیت را به مشتریان   اتوماتیکسایبان عالوه بر طراحی انواع سایبان ثابت و 

 محترم خود ارائه می کند.  

همکاران ما در مجموعه ایران سایه با رعایت تمام موارد مربوط به ایمنی و استاندارد نصب سایبان برقی  

  قطعات سایبانبالکن می توانند شما را در زمینه نصب و حتی سایر خدمات از جمله سرویس و تعمیر 

آن راهنمایی کنند.جهت برقراری ارتباط و مشورت با بخش مشاوره ای و کارشناسی  و تعویض  برقی

 مجموعه با شماره درج شده در انتهای مطلب تماس حاصل فرمایید. 

 انتخاب سایبان برقی و نصب در بالکن

آن    برای سفارش و انتخاب بهترین سایبان برقی باید ابتدا اطالعات خود را در زمینه سایبان و نحوه ساخت 

باال ببرید زیرا با افزایش آگاهی در این زمینه و مشاوره با کارشناسان متخصص می توانید با توجه به  

 برقی بالکن را داشته باشید.  سایبان  و نصب  بودجه مورد نظر بهترین خرید 

  مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان 

برقی توانسته است با در نظر گرفتن سلیقه مشتریان و میزان بودجه بهترین و با کیفیت ترین سایبان ها را  

برای پوشش فضای رستوران ، ویال ، بالکن ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری طراحی و ارائه  

 دهند. 

و نصب و راه اندازی آن در    برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه طراحی و ساخت سایبان برقی بالکن 

محل می توانید با مراجعه به آدرس وبسایت مجموعه ایران سایه با مشاورین و کارشناسان در تماس باشید  

 و از راهنمایی این عزیزان بهره مند شوید. 

 عوامل موثر بر قیمت سایبان برقی بالکن

عوامل موثر بر تعیین قیمت سایبان برقی بالکن شامل ابعاد و اندازه سایبان ، نوع و کاربرد سایبان ، متلایر  

، مساحت فضای باز بیرونی، برند و شرکت سازنده  فول باکس سایبانبه کار رفته در طراحی و تولید 

و تولید سایبان، تجهیزات و سیستم های به کار رفته جهت باز و بسته شدن سایبان و تغییر زاویه   طراحی

 پوشش در زمان های خاص اشاره کرد. 

 فروش و نصب سایبان برقی بالکن

فروش و نصب سایبان برقی بالکن در مجموعه ایران سایه زیر نظر افراد متخصص و با تجربه در این  

یط محیطی انجام می شود.مجموعه ایران سایه با طراحی سایبان های با کیفیت و  زمینه با بررسی شرا

 استاندارد شناخته شده است و این موضوع بر روی فروش این شرکت تاثیر فوق العاده ای داشته است. 

مجموعه ایران سایه با هدف ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت به مشتریان کار خود را آغاز کرده است  

این سال ها کیفیت و استاندارد سایبان های خود را همانند روزهای اولیه برای مشتریان حفظ کرده   و در

 است و این موضوع رمز موفقیت این مجموعه در این سال ها می باشد.   

 نمایندگی فروش سایبان برقی بالکن
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ه در سراسر کشور  نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه به منظور گسترش فعالیت های این مجموع

و راحتی و آسایش مشتریانی که در شهرهای مختلف قصد انتخاب و نصب سایبان برقی بالکن را  

،احداث شده اند.شما می توانید برای دریافت آدرس نمایندگی های رسمی و مجاز سراسر کشور  دارند 

سایه مراجعه فرمایید و با همکاران و مشاورین ما در بخش فروش  به وبسایت ایران  ایران سایهمجموعه 

 در این مجموعه در تماس باشید. 
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