
 

 

 سایبان باکس با پارچه اسپانیایی 

از بهترین و باکیفیت  (  Box awnings with spanish fabricسایبان باکس با پارچه اسپانیایی ) 

از سایبان   امروزه که طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده است.ترین محصوالت ایران سایه می باشد 

تقریبا در هر مجتمع مسکونی یا فروشگاه و مغازه های بزرگ استفاده می شود.یکی از بهترین انواع سایبان  

 است.  سایبان باکس با پارچه اسپانیایی که کیفیت و طول عمر باالیی دارد، 

و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی از جمله سایبان باکس با  مجموعه ایران سایه در زمینه طراحی 

پارچه اسپانیایی تجربه و مهارت باالیی دارد زیرا دارای کادری حرفه ای و متخصص در این زمینه می  

باشد که محصوالتی با کیفیت و مستحکم تولید می کنند.شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در این  

   مشاورین و کارشناسان ما در ادامه مقاله همراه باشید. زمینه با 

 تولید سایبان باکس با پارچه اسپانیایی  

ایران سایه با سال ها تجربه و سابقه درخشان در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت چتری ، بازویی  

و سایبان های    سایبان برقی فول باکس، کالسیک ، مغازه و غیره و هم چنین انواع سایبان برقی دوطرفه ،  

 درجه ای توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نمایند.  180برقی 

باکس با پارچه اسپانیایی حساس و تخصصی است و نیاز به نیروی فنی و باجربه در   مراحل تولید سایبان

این زمینه دارد که ایران سایه با برخورداری از کادر حرفه توانسته است در این سال ها محصوالت با  

می   کیفیت و مستحکمی را تولید نماید.آن دسته از افرادی که قصد خرید از مجموعه ایران سایه را دارند 

توانند با مراجعه به بخش فروش وبسایت نمونه کار و محصوالت طراحی شده این مجموعه را مشاهده  

 نمایند. 

مشاورین و کارشناسان ما در بخش فروش و پشتیبانی تمام موارد و مشخصات محصوالت این مجموعه را  

ده از سوی مشتریان بهترین  با دقت برای شما توضیح می دهند و با توجه به نیاز و بودجه درنظر گرفته ش

و با کیفیت ترین محصوالت تولید شده خود را به آن ها معرفی می کنند.جهت دریافت اطالعات بیشتر در  

 این زمینه می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت در تماس باشید. 

 خرید سایبان باکس با پارچه اسپانیایی 

سایبان از شرکت های تولید کننده محصوالت سایبان دارند،   بسیاری از افرادی که قصد خرید و سفارش

اطالعات کافی در این زمینه را نداشته و بدون اطالع اقدام به خرید محصوالت و انواع سایبان بی کیفیت  

و غیر استاندارد می کنند.توصیه ما به شما عزیزان این است ابتدا قبل از انتخاب و خرید سایبان باکس با  

 نیایی اطالعات خود را در مورد این محصوالت باال ببرید. پارچه اسپا 

با دریافت اطالعات الزم و مشاوره با کارشناسان فنی و متخصص در زمینه طراحی و ساخت سایبان می  

توانید با توجه به نیاز و بودجه مورد نظر بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را خریداری نمایید.یکی از  

یفیت ترین محصوالت سایبان در مجموعه ایران سایه سایبان باکس با پارچه اسپانیایی  پرفروش ترین و با ک

 می باشد. 

https://www.hng.es/en/awnings-for-terraces-arm-articulated-with-box.php
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این محصول با توجه به مواد به کار رفته در ساخت آن و جنس پوشش سایبان دارای مقاومت و کیفیت و  

موتور سایبان  استحکام باالیی است و برای مدت طوالنی عمر می کند . به دلیل باکس موجود در سایبان ،

در برابر عوامل جوی و تابش مستقیم خورشید محفوظ می ماند.اگر قصد خرید این محصول را دارید به  

 شما پیشنهاد می کنیم ابتدا با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما مشورت داشته باشید.   

 نصب سایبان باکس با پارچه اسپانیایی 

یی باید با تخصص و تجربه فراوان انجام شود.ایران سایه با  نصب و اجرا سایبان باکس با پارچه اسپانیا 

برخورداری از افراد متخصص و فنی در این زمینه بهترین نصب و ارجا سایبان برقی و سایبان ثابت را  

دارد.برای دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه می توانید با مشاورین بخش پشتیبانی و کارشناسان فنی  

 رتباط باشید. ایران سایه در ا

، سایبان برقی دوطرفه ف  سایبان برقی بازوییمجموعه ایران سایه عالوه بر طراحی و ساخت انواع 

د  سایبان حیاط خلوت ف سایبان پارکینگ و غیره خدمات نصب و راه اندازی سایبان را با اعزام افرا

 آموزش دیده در محل با قیمت مناسب و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهد.  

 قیمت سایبان برقی فول باکس

برای اطالع از قیمت سایبان های برقی فول باکس ایران سایه بهتر است با مراجعه به وبسایت مجموعه با  

با دقت و با بررسی شرایط و  کارشناسان بخش فروش در این زمینه مشورت داشته باشید.مشاورین ما 

 میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی مشتریان بهترین محصوالت را معرفی می کنند. 

به طور کلی قیمت سایبان های برقی نسبت به سایبان ثابت بیشتر است زیرا بر روی این نوع سایبان ها  

شود.هم چنین به خاطر نصب   موتور الکتریکی به منظور سهولت در باز و بسته شدن سایبان نصب می 

تجهیزات مختلف از جمله وسایل سرمایشی و گرمایشی ، تجهیزات صوتی و تصویری، نورپردازی های  

زیبا قیمت این نوع سایبان باالتر از نمونه سایبان ثابت آن است.همکاران ما در ایران سایه آماده پاسخگویی  

 به سواالت شما می باشند.  

و سایبان ثابت در ایران می باشد.محصوالت با کیفیت   سایبان برقیید کننده انواع مجموعه ایران سایه تول 

گسترش فعالیت خود  و مستحکم این مجموعه طرفداران بسیاری دارد و به همین خاطر این مجموعه برای 

نمایندگی های مجاز خود را در سراسر نقاظ ایران از جمله شهرهای بزرگی چون مشهد، اصفهان ف  

خوزستان ، بندر ماهشهر و غیره دارد تا خدمات و محصوالت ایران سایه بدون دردسر و در اسرع وقت  

 به دست مشتریان گرامی برسد.

 در مشکین شهر  نمایندگی سایبان برقی باکس

می   نمایندگی مجموعه ایران سایه در مشکین شهر  سایبان باکس با پارچه اسپانیایی تولید شده توسط 
سایبان در مشکین شهر , نصب و اجرا در مشکین شهر , سایبان برقی , نصب سایبان باکس , نصب  .باشد 

ساخت سایبان اتوماتیک,  سایبان برقی , اجرا سایبان برقی , انواع سایبان خودرو , انواع سایبان برقی , 
سایبان  ساخت سایبان برقی , تولید سایبان برقی،سایبان حیاط،سایبان دو طرفه،سایبان رستوران،سایبان کافه،

   و .. پارکینگ 
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همه از   ،فروشگاه سایبان،فروش سایبان  سایبان تبلیغاتی سایبان خودرو،سایبان اتوماتیک،سایبان چتری،
و نمایندگی های رسمی    ایران سایهد.همکاران ما می توانند در مجموعه  خدمات مجموعه ایران سایه می باش

و سایر خدمات ایران سایه از جمله تعمیر و نگهداری   خود در سراسر کشور محصوالت با کیفیت و مقاوم 
یان محترم در کوتاه ترین زمان و با  از سایبان ، تعمیر و یا تعویض قطعات سایبان و غیره را به شما مشتر 

   قیمت مناسب ارائه دهد.   
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