
 

 

 مراحل تولید سایبان برقی 

در مجموعه ایران سایه  (  Steps to produce an electric canopyمراحل تولید سایبان برقی ) 

شود.کارشناسان بخش تولید انواع سایبان برقی در ایران  زیر نظر افراد متخصص و با تجربه انجام می 

سایه با مهارت باال می توانند محصوالت با کیفیت را طبق سلیقه و نظر مشتریان طراحی و تولید کنند و  

 در زمان مشخص آن را در محل نصب نمایند. 

، سایبان تبلیغاتی ثابت    همان طور که می دانید مراحل تولید سایبان برقی نسبت به سایبان های ثابت چتری

و سایبان های بازویی و سایبان مغازه که ثابت هستند به زمان بیشتری احتیاج دارد و باید با دقت و حساسیت  

 باال مراحل تولید سایبان انجام شود. 

 ساخت و تولید سایبان برقی  

کرده اند زیرا به دلیل   امروزه سایبان های برقی در مقایسه با سایبان های ثابت طرفداران بسیاری پیدا

نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان تنظیم زاویه و باز و بسته کردن سایبان بسیار راحت و بدون استفاده  

 از نیروی دست انجام می شود. 

می توان عالوه بر زیبایی و استفاده از سایه سایبان برقی   سایبان برقی با نصب تجهیزات مختلف بر روی 

از سیستم گرمایشی و سرمایشی در فصل های مختلف و سیستم صوتی و تصویری ، نورپردازی های زیبا  

می توان استفاده کرد.سایبان های برقی با توجه به امکانات بیشتر و سهولت در باز و بسته شدن نسبت به  

 بت قیمت بیشتری دارند. نمونه های سایبان ثا

  سایبان تمام اتوماتیک مجموعه ایران سایه با کادری حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و ساخت انواع  

توانسته است در   و سایبان ثابت چتری و سایبان تبلیغاتی ، سایبان برقی دوطرفه ، سایبان بازویی و غیره

 محصوالت با کیفیت و مستحکم را برای مشتریان تهیه و نصب نماید. این سال ها 

 نصب و اجرا سایبان برقی 

مجموعه ایران سایه مراحل تولید سایبان برقی و نصب و راه اندازی انواع سایبان برقی و سایبان ثابت را  
سایبان از افرادی که دوره های حرفه ای را در    با دقت و حساسیت باال انجام می دهد .برای نصب و اجرا

 این زمینه طراحی و ساخت ، نصب  و اجرا سایبان گذرانده اند استفاده می کند. 

شما می توانید برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه نصب و هزینه های جانبی اجرا سایبان توسط گروه  
ه با مشاورین و کارشناسان بخش مشاوره ای شرکت  تخصصی ایران سایه با مراجعه به وبسایت این مجموع 

 ایران سایه مشورت داشته باشید و از راهنمایی این عزیزان بهره مند شوید. 

مجموعه ایران سایه خدمات با کیفیت و مختلفی را از جمله طراحی و تولید سایبان برقی و سایبان ثابت،  
ز سایبان های برقی و ثابت، تعمیر و تعویض  نصب و راه اندازی سایبان در محل ، تعمیر و مراقبت ا

قطعات سایبان برقی و سایبان ثابت را در زمان کوتاه و با قیمت مناسب زیر نظر افراد متخصص و با  
 تجربه انجام می دهد. 
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برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه چگونگی نصب و اجرا سایبان برقی و هزینه های جانبی آن می  
ان سایه مراجعه فرمایید و با مهندسان بخش فنی ایران سایه صحبت های الزم را داشته  توانید به وبسایت ایر

 باشید.آن ها شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.

 سایبان برقی  هزینه ساخت

در ایران سایه می توانید با مراجعه به سایت ایران سایه روند تولید    مراحل تولید سایبان برقیبرای مشاهده  
و ساخت سایبان را از ابتدا تا انتها ببینید .هم چنین می توانید برای دریافت اطالعات تخصصی تر در این  
زمینه با مشاورین بخش فنی مجموعه در ارتباط باشید .همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سواالت  

 یان محترم می باشند. مشتر

و سایبان ثابت به نوع مواد به کار رفته در سازه ،    سایبان اتوماتیک به طور کلی هزینه طراحی و ساخت  
ندازه سایبان، نوع و جنس پارچه سایبان و متراژ و مساحت فضای باز بیرونی بستگی دارد.البته  ابعاد و ا 

 برند و شرکت سازنده سایبان نیز قسمتی از هزینه نهایی سایبان را شامل می شوند.

مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در طراحی و تولید انواع سایبان برقی تبلیغاتی ، سایبان  
و سایبان های دوطرفه و .. در کمترین زمان و با قیمت مناسب بهترین   سایبان برقی فول باکسبازویی، 

 ع سایبان را تولید و در اختیار مشتریان خود می گذارند. و با کیفیت ترین انوا 

شما می توانید برای اطالع از دیگر خدمات مربوط به سایبان های برقی و سایبان ثابت در مجموعه ایران  
سایه به وبسایت شرکت تولید کننده سایبان ایران سایه مراجعه فرمایید و با مشاورین بخش فروش در این  

مشورت داشته باشید.کارشناسان با بررسی شرایط و میزان بودجه در نظر گرفته شده از سوی  زمینه 
   مشتریان بهترین و کاربردی ترین محصول را پیشنهاد می دهند. 

 نمایندگی تولید سایبان برقی  

که  مجموعه ایران سایه یکی از با کیفیت ترین شرکت های تولید کننده انواع سایبان در ایران می باشد 
دارای نمایندگی های رسمی و معتبر در سراسر کشور برای سهولت در ارائه خدمات برتر به مشتریان  
خود می باشد.تمام نمایندگی های مجموعه ایران سایه خدمات یکسان و با کیفیت را به مشتریان ارائه می  

به وبسایت ایران سایه   شما می توانید برای اطالع از آدرس دقیق نمایندگی های مجاز این مجموعهدهند.
 مراجعه فرمایید. 

تهران ، مشهد ، خوزستان ، بندر ماهشهر و شیراز و اصفهان  آن دسته از افرادی که ساکن شهرهای بزرگ  
هستند می توانند با مراجعه به آدرس شعب نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه از محصوالت و  

گی های مجاز ایران سایه عالوه بر محصوالت خدمات مختلف  خدمات برتر این شرکت استفاده کنند.نمایند 
از جمله گارانتی پس از فروش سایبان و تعمیر و مراقبت از سایبان های ایران سایه، نصب و اجرا در  

 محل را انجام می دهند.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سواالت مشتریان گرامی می باشند. 

 خدمات ایران سایه 
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را می توانید در تصاویر موجود در گالری مشاهده   مجموعه ایران سایه د سایبان برقی توسط مراحل تولی
کنید.سایبان برقی،سایبان کالسیک،سایبان چتری ،سایبان رستوران،سایبان کافه،سایبان کالسکه ای،سایبان  

،نصب سایبان برقی،نصب سایبان کالسیک،نصب سایبان چتری،سایبان رستوران،نصب سایبان  حیاط 
کافه،نصب سایبان کالسکه ای،نصب سایبان حیاط،اجرا سایبان برقی،اجرا سایبان کالسیک همه از خدمات  

 با کیفیت مجموعه ایران سایه می باشد. 

مراجعه به وبسایت ایران سایه و مشاوره رایگان  برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با 
با کارشناسان و مشاوریان بخش فروش مجموعه بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان را در کوتاه ترین  

 زمان و با قیمت مناسب تهیه فرمایید و از خدمات پس از فروش محصوالت ایران سایه بهره مند شوید. 
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