
 

 

 نصب سایبان برقی  

یکی از    نیاز به تجربه و دانش فردی دارد و (  Installing electric awningsنصب سایبان برقی )

کارهای تخصصی در شرکت های تولید کننده انواع سایبان برقی و سایبان ثابت می باشد.مجموعه ایران  

خدمات برتر و با کیفیتی برای مشتریان  سایه با کادر متخصص و حرفه ای خود توانسته است در این زمینه  

 خود داشته باشد. 

اندازی سایبان برقی نیاز به تخصص و تجربه  همان طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم نصب و راه 

دارد و بهتر است این کار به افراد متخصص و با تجربه سپرده شود.مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه  

و فعالیت گسترده در زمینه طراحی و نصب انواع سایبان ثابت و سایبان برقی می تواند شما را در این  

 زمینه کمک کند.  

یکی از بهترین و کاربردی ترین انواع سایبان در حال حاضر است که به دلیل راحتی ، ایمنی    سایبان برقی 

در این مقاله قصد داریم به بررسی چگونگی  و امنیت آن طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده است .ما 

راه اندازی و نصب سایبان برقی و نکات مهم در زمان انتخاب و خرید سایبان برقی و از همه مهم تر  

 مزایای نصب سایبان برقی بپردازیم با ما همراه باشید.    

 اجرا و نصب سایبان برقی 

می شود زیرا در زمان باز و بسته شدن مشکلی  اجرا و نصب سایبان برقی با دقت و حساسیت زیاد انجام 

برای آن و سایر افراد به وجود نیاید .شرکت های تولید کننده انواع سایبان ثابت و سایبان برقی مغازه یا  

و غیره با آموزش افراد به صورت    سایبان چتریفروشگاهی، سایبان برقی بازویی، سایبان برقی تبلیغاتی ،  

 حرفه ای و تخصصی اجرا و نصب سایبان برقی را در محل انجام می دهند. 

شما می توانید برای اطالع از خدمات مجموعه ایران سایه در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان و  

سایبان برقی و سایبان ثابت با شماره های موجود در سایت در تماس باشید و با   نصب و راه اندازی 

 مشاورین و کارشناسان مجموعه در این زمینه مشورت هایی داشته باشید. 

 هزینه نصب سایبان برقی 

هزینه نصب و راه اندازی سایبان برقی به عوامل مختلفی بستگی دارد که شرکت های طراحی و تولید  

اع سایبان برقی و ثابت با در نظر گرفتن آن ها هزینه نصب سایبان برقی و سایبان ثابت را به  کننده انو

 مشتری اعالم می کنند. 

در   سایبان اتوماتیکبرای دریافت اطالعات بیشتر در مورد هزینه خدمات نصب و راه اندازی انواع 

مجموعه ایران سایه می توانید با کارشناسان بخش فروش و مشاورین ما در این زمینه در ارتباط  

خونسردی و صبوری آماده پاسخگویی به تمام سواالت مشتریان در زمینه خرید و  باشید.همکاران با با 

 نصب سایبان می باشند. 

 مزایای نصب سایبان برقی 

سایبان برقی مزایا و ویژگی های منحصر به فرد و خاص خود را دارد و همین موضوع باعث شده است  

سایبان برقی در محل کنترل از راه دور  که طرفداران بسیاری برای خود پیدا کند.مهم ترین مزیت نصب 
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در هر زمان و موقعیت می باشد.ایمنی و استاندارد بودن سایبان برقی، تنوع در طرح و رنگ و کارایی  

 فوق العاده سایبان آن را در مقایسه با سایر سایبان ها متمایز کرده است. 

 انتخاب و خرید سایبان برقی

می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه   تمام اتوماتیک سایبان جهت مشاوره و انتخاب و خرید انواع 

ایران سایه با کارشناسان و مشاورین ما در این زمینه مشورت داشته باشید.همکاران ما با صبوری و دقت  

 ا را در زمان انتخاب و نصب سایبان برقی راهنمایی خواهند کرد. فراوان شم 

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

برقی، اجرا و نصب سایبان برقی و سرویس و نگهداری از آن ها توانسته است که با ارائه خدمات برتر و  

 مشتریان محترم خود را جلب نماید.  با کیفیت نظر

انتخاب و خرید سایبان برقی کار سخت و پیچیده ای نیست اما نیاز به آگاهی و شناخت دقیق و نوع نیاز  

افراد از سایبان است که مشاورین و کارشناس فروش مجموعه ایران سایه می توانند مشتریان را در این  

اتی از جمله کیفیت ، نوع مواد به کار رفته در ساخت سایبان،  زمینه راهنمایی کنند.در زمان خرید به نک 

 ایمنی و استاندارد محصول توجه داشته باشید.  

برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه طراحی و ساخت و نصب سایبان برقی بهتر است با مشاورین و  

کارشناسان متخصص مجموعه ایران سایه در تماس باشید.آن ها با بررسی های الزم در مورد شرایط  

ها بهترین  محیطی ، میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی مشتری، سلیقه و نوع درخواست و نیاز آن 

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

 ویژگی های مهم سایبان برقی 

همان طور که می دانید سایبان های طراحی و تولید شده توسط شرکت های تولید کننده انواع سایبان در  

ی شوند.در این میان سایبان برقی  ایران و جهان به دو دسته کلی سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم م

طرفداران بسیاری دارد زیرا به راحتی و بدون نیروی دست قابل کنترل و باز و بسته شدن است.امکان  

 تغییر موقعیت و زاویه پوشش سایبان در برابر تابش مستقیم نور خورشید در سایبان های برقی وجود دارد. 

ان است و می توان این سایبان را با توجه به نوع چیدمان  تنوع در طرح و رنگ و مدل سایبان برقی فراو

و طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی خانه، رستوران، هتل یا سازمان اداری و تجاری و تفریحی انتخاب  

سیستم های سرمایشی و گرمایشی ، سیستم های صوتی و تصویری،سیستم نورپردازی و.. را می توان  کرد.

 ا نصب کرد.  بر روی این نوع سایبان ه

با برخورداری از افراد   ایران سایهنصب سایبان برقی نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد که مجموعه 

متخصص و دارای مهارت توانسته است در این سال ها عالوه بر طراحی و تولید انواع سایبان برقی ،سایر  

ی برقی از جمله مراقبت و نگهداری ، سرویس و تعمیر قطعات و تعویض آن  خدمات مربوط به سایبان ها 

 ها ، راه اندازی و نصب سایبان برقی را در کمترین زمان و با قیمت مناسب انجام دهد.  

 نمایندگی فروش سایبان برقی 
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کرکره پلی کربنات ،طراحی و تولید انواع    نصب روی    سایبان برقیمجموعه ایران سایه خدماتی از جمله  
شما  بر روی پلی کربنات و .. دارد.    تولید سایبان برقی  و سایبان برقی, ساخت    و اجرا  سایبان برقی , نصب 

  سایت وببه بر روی کرکره پلی کربنات  مشتریان گرامی می توانید برای مشاهده نمونه های اجرا شده
 آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما عزیزان می باشند.  .همکاران ما مراجعه نمایید  مجموعه

   

 

 

 


