
 

 

 تست استقامت سایبان برقی

در کارگاه، ایران سایه   (Electric Canopy Endurance Test) تست استقامت سایبان برقی
توانید با مراجعه به این مجموعه  .شما می  مرجع تخصصی عرضه و فروش سایبان با کیفیت می باشد 

،سایبان پارکینگ،سایبان  موتور تیوبالر،سایبان برقی با جهت انجام تست استقامت سایبان برقی بازویی
و غیره اقدامات الزم را زیر نظر افراد فنی و با تجربه  خودرو،سایبان رستوران،سایبان کافه،سایبان استخر

 مجموعه ایران سایه انجام دهید. 

ایران سایه با سال ها تجربه و سابقه درخشان در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و   مجموعه
سایبان ثابت در ایران و سایر شهرهای بزرگ کشور دارای نمایندگی فعال و ارائه خدمات برتر و با کیفیت  

امت سایبان برقی و  به مشتریان می باشد.شما می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه تست استق
 سایر محصوالت تولید شده ایران سایه به کارگاه این مجموعه مراجعه فرمایید. 

 انجام تست استقامت سایبان برقی 

به طور کلی سایبان ها به دو دسته کلی سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم می شوند.سایبان های برقی یکی  
ده در مجموعه ایران سایه می باشند زیرا این سایبان  پرطرفدارترین و محبوب ترین محصوالت تولید ش

عالوه بر زیبایی ، استحکام و مقاومت باالی خود دارای موتور الکتریکی می باشد و باز و بسته شدن  
 سایبان بدون نیروی دست و با فشردن یک دکمه از راه دور انجام می شود. 

با کادری حرفه ای و متخصص در این زمینه توانسته است عالوه بر طراحی و تولید    ایران سایه مجموعه  
انواع سایبان برقی و ثابت سایر خدمات مربوط به سایبان را از جمله انجام تست استقامت سایبان برقی و  

کارشناس و متخصص انجام دهد.شما می توانید برای   نصب و اجرا سایبان در محل را زیر نظر افراد 
دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه در تماس  
باشید.همکاران ما آماده پاسخگویی به سواالت و مشاوره در زمینه انتخاب و خرید انواع سایبان به شما  

 عزیزان می باشند. 

 استقامت سایبان برقی هزینه تست 

تست استقامت سایبان برقی در مجموعه ایران سایه زیر نظر افراد  متخصص و با تجربه به منظور  
جلوگیری از ایجاد مشکل در زمان باز و بسته شدن سایبان پیش از نصب و اجرا در محل انجام می  

برقی در مجموعه ایران سایه می  شود.برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه هزینه تست استقامت سایبان  
 توانید با مشاورین و کارشناسان مجموعه ایران سایه در تماس باشید. 

و   برقی  سایبانهمکاران ما در ایران سایه با بررسی تمام قوانین و استانداردهای الزم در طراحی و تولید 
انجام تست استقامت در برابر عوامل جوی و حرارت و ضربه ، سایبان های تولید شده را تایید و برای  

موعه ایران سایه آماده پاسخگویی به تمام  بسته بندی و ارسال آماده می کنند.مشاورین و همکاران ما در مج
 سواالت شما عزیزان می باشند.   

 طراحی و تولید سایبان برقی
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سایبان ها به منظور جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و نفوذ آب و رطوبت به داخل در ساختمان های  
موتور الکتریکی و سایر  مسکونی و اداری و تجاری استفاده می شوند.سایبان های تولید شده با نصب 

تجهیزات بر روی آن نحوه استفاده و باز و بسته شدن سایبان را راحت تر می کنند.مجموعه ایران سایه  
 یکی از بهترین و با کیفیت ترین سایبان های برقی و سایبان ثابت را تولید می کند. 

و نمونه محصوالت تولید شده در این مجموعه با   مراحل تولید سایبان برقیشما می توانید برای مشاهده 
مراجعه به آدرس وبسایت ایران سایه و برقراری ارتباط با نمایندگان و کارشناسان بخش فروش اطالعات  

ران ما با آمادگی و صبوری به تمام سواالت شما عزیزان پاسخ خواهند  الزم را به دست آورید.همکا
 داد.جهت ثبت سفارش و خرید انواع سایبان به بخش فروش مجموعه مراجعه فرمایید.    

 نصب و اجرا سایبان برقی 

تست استقامت سایبان برقی و نصب و اجرا آن باید توسط افراد متخصص و با تجربه در این زمینه انجام  
د تا تمام موارد و مشکالت سایبان قبل از راه اندازی و نصب سایبان مشخص شود.بسیاری از شرکت  شو

های تولید کننده سایبان تست استقامت سایبان های تولید شده را انجام نمی دهند اما در مجموعه ایران سایه  
ام میشود . با تایید کارشناس  آزمایش و تست های مختلف استقامتی سایبان در برابر شرایط جوی ناپایدار انج

 مجموعه ایران سایه ، محصول برای بسته بندی و ارسال آماده خواهد شد. 

مجموعه ایران سایه پیشرو در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان های برقی و سایبان ثابت با استفاده از  
صوالت با کیفیت و مستحکم  محتجهیزات و دستگاه های پیشرفته و کارشناسان آموزش دیده توانسته است 

را برای مشتریان خود تولید کند.این مجموعه با در نظر گرفتن شرایط و میزان بودجه مشتریان و سلیقه  
 آن ها بهترین سایبان ها را تولید و در اختیار آن ها قرار می دهد. 

رقی و نحوه نصب  شما می توانید برای مشاهده نمونه محصوالت ایران سایه و مراحل ساخت سایبان های ب
و اجرای سایبان  در محل توسط کارشناسان متخصص و فنی به آدرس وبسایت مجموعه مراجعه  
فرمایید.همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد و با بیان نکات الزم در زمینه انتخاب و خرید بهترین  

عالیت های ان در شهرهای  سایبان مشتریان را کمک خواهند کرد.هدف از ایجاد این مجموعه و گسترش ف
 مختلف ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات برتر به مشتریان خود می باشد. 

 نمایندگی تولید سایبان برقی

سایبان  مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان برقی ،
،نصب سایبان برقی , اجرا سایبان   سایبان تمام اتوماتیک سامفی،سایبان حیاط،سایبان بازویی،آفتابگیر

توانسته   سایبان برقی استقامت  تولید سایبان برقی , تست  , ،ساخت سایبان برقی  برقی،انواع سایبان برقی
 ا کیفیت و خدمات برتر جلب نماید. است رضایت مشتریان خود را با ارائه محصوالت ب

نمایندگان ما در سراسر کشور محصوالت و خدمات برتر و با کیفیت را به مشتریان ارائه می دهند.آن  
دسته از افرادی که قصد خرید محصوالت ایران سایه را دارند می توانند به نمایندگی رسمی ایران سایه  

سایبان بهره   ات تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات در شهر خود مراجعه کرده و از محصوالت و خدم
این مجموعه برای گسترش فعالیت های خود در سراسر کشور دارای نمایندگی های فعال و معتبر  مند شوند.

 در شهرهای بزرگ ایران می باشد. 
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کالسیک،قیمت سایبان  یبان شما می توانید برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید سا
برقی،قیمت سایبان بازویی،قیمت سایبان کافه،قیمت سایبان خودرو،نصب سایبان استخر،نصب سایبان حیاط،  
انواع سایبان چتری،انواع سایبان اتوماتیک،فروش سایبان،فروشگاه سایبان،سایبان تبلیغاتی،سایبان  

،سایبان باکس،سایبان بازویی،اجرا سایبان برقی،فروشگاه  فول باکس  برقی   سایباندستی،سایبان کالسکه ای،
 ما در تماس باشید.   با مشاورین و کارشناسان  سایبان،سایبان تراس،سایبان حیاط خلوت،سایبان ارزان،
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