
 

 

 سایبان مغازه با پارچه کره ای

مجموعه ایران   توسط  (shop canopy with Korean fabric) سایبان مغازه با پارچه کره ای
  قابلیت باز و بسته شدن به صورت از خصوصیات این سازه .طراحی و نصب شده است سایه 
.جنس پارچه  فابریک ساخته شده است  آلومینیوم اجزا و قطعات عبارتند از: دو بازویی که از .دستی و برقی

ضد آب که قابلیت چاپ لوگو به عنوان  پی وی سی   از نوع  سایبان مغازه با پارچه کره ایبه کار رفته در  
 .دارد  تبلیغ سر درب مغازه های فروشنده کال 

با بهره مندی از   سایبان مغازه با پارچه کره ایاین نوع .ارزانترین نوع تبلیغ می باشد  از جمله بهترین و 
که به  (tspموتور تیوبالر ) .ساختار غیر مسطح در حالتهای باز و بسته از تمام زوایا قابل رویت است 

عات تکمیلی با دفتر فروش مجموعه  جهت اطال .صورت سفارشی ساخته شده و دارای کیفیت بالیی می باشد 
کارشناسان ما آماده مشاوره و پاسخ گویی به سوالت شما مشتریان محترم می  .تماس بگیرید  ایران سایه 

 .باشد 

مجموعه ایران سایه با برخورداری از کادر فنی حرفه ای و مجرب در زمینه طراحی و تولید سایبان های  
با پارچه کره ای محصولت با کیفیت و مستحکم را با قیمت مناسب به   فول باکس سایبان برقی ثابت و 

وانید برای خرید این محصولت به آدرس وبسایت ایران سایه مراجعه  بازار فروش عرضه می کند.شما می ت 
 فرمایید و با کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید. 

 قیمت سایبان مغازه با پارچه کره ای 

قیمت سایبان مغازه با پارچه کره ای با توجه به مواد به کار رفته در طراحی و ساخت سازه ، نصب موتور  
بر روی سایبان ، ابعاد و اندازه ، برند و شرکت سازنده آن قیمت گذاری می شود.شما    و تجهیزات مختلف

و پایه کنار، سایبان   سایبان چتری پایه وسط، مغازه سایبان برقیمی توانید برای اطالع از قیمت انواع 
ایران سایه با بخش مشاوره ای و فروش  بازویی، سایبان فول باکس، سایبان تمام اتوماتیک و غیره در 

 مجموعه در تماس باشید. 

به طور کلی عوامل موثر بر قیمت سایبان های طراحی و تولید شده توسط شرکت های سازنده سایبان و  
سایر محصولت با در نظر گرفتن مواردی از جمله نوع سایبان ، مواد اولیه به کار رفته در تولید  

بر روی سایبان،  سایبان،جنس پارچه سایبان،ابعاد و اندازه سازه، مساحت فضای باز ، تجهیزات نصب شده  
 برند و شرکت سازنده آن تعیین قیمت می شود.  

ایران سایه با سال ها تجربه و تولید محصولت با کیفیت توانسته است رضایت مشتریان خود را با ارائه  
با پارچه کره ای   سایبان مغازه خدمات برتر و محصولت با کیفیت جلب نماید.جهت دریافت لیست قیمت 

به وبسایت مجموعه مراجعه فرمایید.همکاران ما در این زمینه شما را راهنمایی خواهند    مرغوب می توانید 
 کرد.   

 مراحل تولید سایبان برقی مغازه  

در مراحل تولید سایبان برقی مغازه از افراد متخصص و با تجربه در مجموعه ایران سایه برای ساخت  
غازه با پارچه کره ای را می توان یکی از محصولت  سایبان برقی مسازه مقاوم و مستحکم استفاده می شود. 

https://www.alibaba.com/countrysearch/CN/korea-awnings.html
https://iransaye.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3/
https://iransaye.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b3%d8%b7/


 

 

پرطرفدار و محبوب ایران سایه در نظر گرفت زیرا این محصول به راحتی تنها با فشردن یک دکمه از  
مراحل تولید  متخصصان و مهندسان فنی این مجموعه با دقت و حساسیت بال  راه دور باز و بسته می شود.

 را کنترل می کنند.  سایبان برقی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه انتخاب و خرید انواع سایبان های ثابت و سایبان برقی مجموعه  
ایران سایه می توانید با مراجعه به بخش فروش با مشاورین و کارشناسان ایران سایه در تماس باشید.آن  

محصول خود را معرفی    ها با بررسی شرایط و میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی مشتریان بهترین 
می کنند.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سوالت مشتریان محترم در خصوص سفارش و خرید سایبان  

 برقی می باشند.  

 خرید سایبان مغازه با پارچه کره ای 

ز  برای خرید سایبان برقی مغازه با پارچه کره ای ابتدا اطالعات خود را در این زمینه بال ببرید و پس ا
آن با مشاوره رایگان مجموعه ایران سایه بهترین خرید را داشته باشید.مجموعه ایران سایه تمام محصولت  

 تولید می کند. زیر نظر افراد متخصص و فنی  خود را با مواد اولیه مرغوب و با کیفیت 

ترین و با کیفیت  این مجموعه با سال ها تجربه در زمینه طراحی و ساخت سایبان مغازه با پارچه کره ای به 
ترین محصولت خود را برای فروش به مشتریان محترم خود به سراسر کشور عرضع می کند.افرادی که  
قصد خرید محصولت ایران سایه را دارند می توانند به نمایندگی رسمی فروش ایران سایه در شهر خود  

 مراجعه کنند. 

 نصب سایبان مغازه با پارچه کره ای 

ن نیاز به تخصص و تجربه و مهارت بالیی دارد .ایران سایه با برخورداری از کادر  اجرا و نصب سایبا 
حرفه ای و ماهر در این زمینه و استفاده از تجهیزات مدرن و با کیفیت می تواند خدمات برتر نصب و  

 و سایبان ثابت را برای شما داشته باشد.   سایبان برقی اجرای انواع 

با مراجعه به بخش مشاوره ای مجموعه ایران سایه می توانید قیمت خدمات نصب و اجرا سایبان برقی از  
سایه قیمت   مشاوران و کارشناسان دریافت نمایید.آن ها با شرح وظایف و خدمات با کیفیت مجموعه ایران

 نصب سایبان مغازه با پارچه کره ای را در اختیار مشتریان محترم قرار می دهند. 

اجرا و نصب سایبان برقی و سایبان ثابت نیاز به مهارت و تجربه فراوان دارد تا در زمان نصب و راه  
ین زمینه می  اندازی حوادث و مشکالتی برای افراد به وجود نیاید.با آموزش های دوره ای تخصصی در ا

 توان افرادی را در این زمینه آموزش دهید. 

مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و ساخت سایبان های برقی و ثابت و  
نصب و اجرای تخصصی آن در محل در این سال ها توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید و  

 بی را در اختیار آن ها قرار دهد. محصولت با کیفیت و قیمت مناس 

 نمایندگی فروش سایبان مغازه  

https://iransaye.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iransaye.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iransaye.com/category/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 

 

شرکت طراحی و ساخت انواع سایبان برقی ، سایبان بازویی، سایبان برقی دوطرفه و سایبان   ایران سایه 
چتری پایه وسط ، سایبان اتوماتیک و غیره در ایران می باشد که دارای نمایندگی های فروش در سراسر  

 . کشور است 

ان کیفیت و مرغوبیت  نمایندگی های رسمی این مجموعه محصولت و خدمات مجموعه ایران سایه را با هم
به مشتریان خود عرضه می کند.برای سفارش و خرید محصولت با کیفیت مجموعه ایران سایه می توانید  
با مراجعه به شعب فروش و نصب انواع سایبان برقی و ثابت ایران سایه در سراسر کشور از خدمات و  

 گارانتی پس از فروش محصولت این شرکت استفاده کنید. 

    

 

 

 

 

https://iransaye.com/

