
 

 

 نصب سایبان برقی ویل 

به منظور جلوگیری از تابش    ( Installation of electric canopy villaنصب سایبان برقی ویل )

باران به داخل در فضای باز بیرون ویال انجام می شود.طراحی و تولید  مستقیم خورشید و نفوذ رطوبت و 

سایبان برقی و سایبان ثابت توسط شرکت های متخصص زیر نظر افراد و کارشناسان باتجربه و ماهر  

 انجام می شود. 

  مجموعه ایران سایه یکی از بهترین و معتبرترین شرکت های طراحی و تولید ،راه اندازی و نصب سایبان 

فروشگاهی و مغازه ای در ایران است که   سایبان تبلیغاتیبرقی ویال و سایبان برقی دوطرفه پارکینگی ، 

توانسته است در این سال ها محصوالت با کیفیت و مرغوبی را تهیه و  با کادر حرفه ای و تخصصی خود  

 به بازار فروش عرضه نماید.

سایبان های به دو دسته کلی سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم می شوند.در این میان سایبان برقی به دلیل  

ز سایر سایبان های موجود  راحتی و آسایش بیشتر، امنیت و استاندارد و کاربرد مناسب در هر جا بیشتر ا

فول باکس و نصب  در بازار طرفدار پیدا کرده است.مجموعه ایران سایه طراحی و ساخت سایبان برقی 

 را با کارشناسان متخصص انجام می دهد.  سایبان برقی ویال 

 هزینه نصب سایبان برقی ویل 

سایه می توانید با شماره تماس موجود  برای اطالع از هزینه نصب سایبان برقی ویال در مجموعه ایران 

در انتهای مطلب تماس حاصل فرمایید و با مشاورین و کارشناسان مجموعه ایران سایه در مورد هزینه  

 طراحی و ساخت سایبان، نصب سایبان برقی ویال صحبت داشته باشید. 

، مساحت فضای مورد  به طور کلی عوامل موثر بر قیمت نصب سایبان برقی ویال شامل ابعاد و اندازه 

نظر، نصب تجهیزات و سیستم های مختلف بر روی سایبان و محاسبه دستمزد افراد با توجه به مدت زمانی  

را با رعایت موارد ایمنی و استانداردهای موجود نصب   سایبان اتوماتیک که در محل حاضر شده اند تا 

 نمایند ، تعیین می گردد. 

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی ویالیی، سایبان  

، سایبان چتری و سایبان فروشگاهی مجموعه ایران سایه می   سایبان برقی فول باکسبرقی پارکینگ ، 

 توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید. 

 مزایای نصب سایبان برقی ویل 

مزیت های فراوانی دارد که در ادامه قصد داریم به بررسی هر یک از آن ها   نصب سایبان برقی ویال 

نصب سایبان برقی در ویال به دلیل دارا بودن موتور الکتریکی در مقایسه با سایر  بپردازیم.به طور کلی 

 سایبان هایی که ثابت هستند، باز و بسته کردن سایبان راحت و بدون دردسر انجام می شود . 

یمنی در این نوع سایبان ها در مقایسه با سایبان های دیگر به دلیل مجهز بودن به سنسورهای  امنیت و ا

هوشمند و تکنولوژی به روز دنیا بیشتر است .از دیگر مزایای نصب سایبان برقی ویال عالوه بر زیبایی  

ر جهت تغییر  و شیک بودن سایبان و تنوع در طرح و مدل آن می توان به مواردی چون کنترل از راه دو

 موقعیت و زاویه آن اشاره کرد.

https://www.amazon.com/Enclosure-Electric-awnings-Awning-Screen/dp/B07SLLDSV9
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://iransaye.com/fullbox-electric-canopy/


 

 

سایبان های برقی به دلیل مجهز بودن به سیستم الکتریکی می توان از راه دور بدون دخالت نیروی انسانی  

تنها با فشردن یک دکمه کنترل کرد.این ویژگی باعث شده است که قیمت سایبان برقی کمی باالتر از سایبان  

با کادر حرفه ای و تخصصی در این زمینه می تواند شما را در زمان    ایران سایههای ثابت شود.مجموعه  

 انتخاب و خرید سایبان تمام اتوماتیک راهنمایی کند. 

جهت دریافت اطالعات بیشتر و افزایش آگاهی در زمینه سفارش سایبان مورد نظر با توجه به نیاز و  

درخواست خود و خرید آن از مجموعه ایران سایه می توانید با مراجعه به سایت ایران سایه و مشاوره با  

 کارشناسان ما بهترین راهنمایی و مشاوره های تخصصی را دریافت نمایید.  

 نواع سایبان برقی ویلقیمت ا

فاکتورهای مختلفی بر روی قیمت انواع سایبان برقی ویال موثر هستند که در این جا به چند مورد مهم و  

اساسی آن اشاره خواهیم.به طور کلی سایبان ها را با توجه به اندازه و ابعاد ، نوع و کاربرد سایبان ) ثابت  

پارچه سایبان، مساحت فضای باز مورد نظر، شرکت سازنده    یا برقی بودن سایبان(، جنس و نوع پوشش یا 

 و برند تولیدی سایبان، مواد اولیه به کار رفته در تولید سایبان قیمت گذاری می کنند. 

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

  قطعات سایبان برقی از جمله سرویس و نگهداری و تعویض و تعمیر  برقی ، ارائه سایر خدمات باکیفیت 

 را در محل در حضور مشتریان انجام می دهد. 

 انتخاب و خرید سایبان برقی ویل

با کارشناسان متخصص در این زمینه انجام شود زیرا  انتخاب سایبان برقی ویال و خرید آن باید با مشاوره 

آن ها با بررسی شرایط محیطی و منطقه ای و میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی مشتریان بهترین  

 و با کیفیت ترین انواع سایبان برقی را به ان ها معرفی خواهند کرد. 

ریافت مشاوره و کسب اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید انواع سایبان برقی ویال و نصب  جهت د 

سایبان برقی ویال می توانید با کارشناسان متخصص ما در مجموعه ایران سایه در تماس باشید.مجموعه  

ارائه می  ایران سایه با کادر حرفه ای و تخصصی خود بهترین محصوالت و خدمات را به مشتریان خود 

 کند. 

 فروش انواع سایبان برقی ویل 

شرکت های طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت ویال ، ساختمان های مسکونی و اداری و  

تجاری با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و تجهیزات مدرن بهترین سایبان اتوماتیک و ثابت را طراحی و  

 تولید می کنند. 

سایه با توجه به شرایط و درخواست مشتریان خود بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان  مجموعه ایران 

برقی و ثابت را طراحی و تولید می نمایند.برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه فروش انواع سایبان  

اس  برقی ویال و نصب آن در محل می توانید با مشاورین و کارشناسان بخش فروش ایران سایه در تم 

 باشید. 

 نمایندگی فروش سایبان برقی ویل 

https://iransaye.com/
https://iransaye.com/electric-canopy-parts/


 

 

مجموعه ایران سایه به دلیل افزایش فعالیت خود در زمینه ارائه خدمات برتر و با کیفیت خود از جمله  

و سایبان ثابت و سرویس و نگهداری از آن ، تعمیر و تعویض قطعات    سایبان برقی طراحی و ساخت انواع  

فروش و خدمات پس از فروش خود را در سراسر کشور احداث کرده است.برای  سایبان برقی نمایندگی های  

 دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با همکاران ما در بخش پشتیبانی همراه باشید. 

    

 

https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/

