
 

 

 سایبان چتری پایه کنار 

مجموعه ایران   ساخت و اجرا توسط  (Umbrella canopy beside)  سایبان چتری پایه کنار

این نوع سایبان  .  باشد که باالترین میزان رضایت و درخواست را دارا می  .،جزدسته سایبان هایی است سایه

،سایبان چتری رستوران،سایبان چتری   سایبان چتری حیاطکه غالبا به عنوان سایبان چتری تراس،

بان چتری االچیق،سایبان چتری ویال و بسیاری از مکان عمومی و  ی کافه،سایبان چتری روف گاردن،سا

 .خصوصی دیگر استفاده می گردد 

فیکس شده)یا پیچ شده(یا سنگین شده یا گالونی مورد استفاده قرار  این نوع سایبان به دو صورت پایه 

و نیز باالترین هدف ان بهره    این نوع سایبان به دلیل ساختار فیزیکی که در شکل ان و ایجاد سایه.میگیرد 

سایبان چتری    زمینه   برای کسب اطالعات بیشتر در .برداری از فضای ایجاد شده توسط این سایبان می باشد 

 می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید.  کنار پایه 

 سایبان چتری پایه کنار  مشخصات 

است که از آن می توان  کنار  سایبان چتری پایه    ،همان طور که می دانید یکی از انواع سایبان های چتری

راحتی استفاده کرد . از ویژگی های این نوع از سایبان  در کنار استخرهای روباز، جکوزی یا سونا به 

های چتری می توان به عدم قرارگیری پایه در وسط اشاره کرد .این مشخصه باعث می شود که قرار دادن  

 صندلی های استراحت و آفتابگیر زیر آن راحت تر از نمونه پایه وسط سایبان باشد.

برای پوشش استخر یا جکوزی خود هستند این نوع   ی پایه کنار سایبان چترآن دسته از افرادی که نیاز به 

نیروی    محسوب می شود.مجموعه ایران سایه با برخورداری از   سایبان چتریاز سایبان مناسب ترین نوع  

متخصص و مجرب در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان برقی و سایبان ثابت توانسته است با تولید  

 محصوالت استاندارد و با کیفیت رضایت مشتریان خود را در این سال ها جلب نماید. 

ان های  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و انتخاب و خرید انواع سایبان تمام اتوماتیک ، سایب

سایبان کالسیک ، سایبان برقی دوطرفه و سایبان های تبلیغاتی و سایبان فروشگاهی می توانید با    بازویی ، 

 مراجعه به وبسایت مجموعه با کارشناسان بخش فنی ایران سایه در تماس باشید. 

 سایبان چتری پایه کنارنصب 

مستقیم نور خورشید و بارش های پراکنده    سایبان های برقی و ثابت چتری را به منظور جلوگیری از تابش 

یکی از انواع سایبان های چتری است  سایبان چتری پایه کنار   باران و برف در طول سال استفاده می کنند. 

عالوه بر زیبایی و شیک   سایبان چتری پایه کنار  که طرفداران خاص خود را به دلیل ساختار خود دارد.

 بودن ،از تابش مستقیم خورشید جلوگیری می کند . 

چنان چه سایبان برقی باشد نیاز به تجربه و تخصص در این   سایبان چتری پایه کنار نصب و راه اندازی 

زمینه می باشد که مجموعه ایران سایه با برخورداری از نیروی آموزش دیده و مجرب در زمینه نصب و  

می تواند خدمات برتر و با کیفیتی را به شما عزیزان هدیه دهند.برای   سایبان برقیدازی انواع راه ان

 ان سایه در تماس باشید. دریافت اطالعات تکمیلی در این زمینه با مشاوران فنی مجموعه ایر
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ایران سایه تولید کننده محصوالت استاندارد و با کیفیت سایبان ثابت و سایبان برقی ، پرده برقی و سقف  

متحرک در ایران است و دارای نمایندگی در سراسر نقظا ایران می باشد.با مراجعه به بخش فنی وبسایت  

و سایر محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه بهره   مراحل تولید سایبان برقی ایران سایه می توانید از 

برتر و با کیفیت زیر   مند شوید.هدف اصلی این مجموعه جلب رضایت مشتریان محترم با ارائه خدمات 

 نظر کارشناسان فنی و متخصص می باشد. 

 سایبان چتری پایه کنارقیمت 

مورادی از جمله مواد اولیه به کار رفته در آن ، متراژ و مساحت محیط  سایبان های تولید شده با توجه به   

ه مهم تر برقی یا ثابت  برای نصب و راه اندازی سایبان ، نوع کاربرد سایبان ، جنس پارچه سایبان و از هم

بودن سایبان و سایر تجهیزات نصب شده بر روی سایبان قیمت گذاری می شود .البته برند و شرکت سازنده  

 دارد. سایبان چتری پایه کنار سایبان نیز نقش مهم در تعیین قیمت سایبان های مختلف از جمله 

این مجموعه مراجعه نمایید و با   وبسایت برای دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید به 

آن ها آماده پاسخگویی به تمام سواالت  کارشناسان بخش فروش مجموعه ایران سایه در تماس باشید.

ا جهت انتخاب و خرید  انواع سایبان چتری ، سایبان تبلیغاتی  مشتریان محترم می باشند و راهنمایی الزم ر

 درجه و .. دارد.  180، سایبان مغازه ، سایبان 

 سایبان چتری پایه کنارخرید 

و   سایبان چتری پایه کنار با توجه به توضیحات بیان شده در ابتدای مقاله برای خرید انواع سایبان های 

د به وبسایت ایران سایه مراجعه کنید و با مشاوره دقیق با کارشناسان  سایبان های چتری پایه وسط می توانی

را داشته باشید.همکاران ما با بررسی شرایط و بودجه   دارسایبان چتری پایه در این زمینه بهترین خرید 

 مرد نظر بهترین و با کیفیت ترین سایبان ثابت و چتری را به شما عزیزان معرفی خواهند کرد. 

مجموعه ایران سایه با سابقه و فعالیت درخشان در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان های برقی و سایبان  

توانسته را محصوالت با کیفیت خود    سایبان اتوماتیکهای ثابت تبلیغاتی ، چتری ، سایبان های دوطرفه و  

 را در اختیار مشتریان محترم خود قرار دهد.برای کسب اطالعات بیشتر با مشاورین ما در تماس باشید. 

 سایبان چتری پایه کنارفروش 

و تولید انواع سایبان  مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد مجرب و متخصص در زمینه طراحی 

برقی و سایبان ثابت ، نصب و راه اندازی آن ها در هر مکان می تواند انتخاب مناسبی برای خرید  

محصوالت از این شرکت محسوب شود.این مجموعه محصوالت با کیفیت خود را به سراسر کشور و  

سراسر کشور یکی از   خارج کشور صادر می کند . فروش محصوالت با کیفیت مجموعه ایران سایه در 

 ویژگی های خاص این مجموعه محسوب می شود. 

   سایبان چتری پایه کنارنمایندگی 

سایبان ها به منظور جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و جلوگیری از ورود آب و رطوبت به داخل و در  

پ ، حیاط ،  فصل بارندگی به منظور جلوگیری از خیس شدن افراد در فضای باز رستوران ، کافی شا

آالچیق ویال ، استخرهای روباز و .. مورد استفاده قرار می گیرد.مجموعه ایران سایه یکی از نمایندگی  
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مرغوبیت محصوالت در میان افراد  های فروش این محصوالت در کشور ایران است و به دلیل کیفیت و 

 می باشد. شناخته شده است.این مجموعه دارای نمایندگی های مجاز در سراسر کشور 

   

 

 


