
 

 

  پارچھ سایبان

مقاوم در برابر تابش مستقیم نور خورشید ،باد و باران و گرد و    باید )  Canopy fabricپارچھ سایبان ( 
مقاوم با الیاف برزنتی اکریلیک و پی   پارچھ سایبانغبار باشد.سایبان ھای ایران سایھ با بھره گیری از 

  وی سی چند الیھ ای توانستھ اند مقاومت خوبی در برابر شرایط جوی و منطقھ ای داشتھ باشند. 

برای پوشش محیط ھای باز در مناطق مختلف کشور انتخاب می شوند با توجھ بھ بادخیز  سایبان ھایی کھ 
بودن و بارندگی ھای بسیار در سراسر ایران و تغییر زاویھ تابش نور خورشید باید دارای پارچھ ھای  

  مقاوم در این شرایط و سازه محکم و با دوام باشد. 

، قیمت و خرید   سایبان برقی ماشین ، سایبان مغازه ،  یبانپارچھ سادر ادامھ می خواھیم بھ بررسی انواع 
 انواع پارچھ ھای سایبان ھای برقی و ثابت بپردازیم با مشاورین و کارشناسان مجموعھ در تماس باشید. 

  انواع پارچھ سایبان  

وزن،گرم و نرم ھستند،مانند پلی استر و   پارچھ اکریلیک نزدیک بھ ظاھر وشکل الیاف پشمی است. سبک 
ھای  کھ از سوخت .است اساسا پالستیک است و از فیبر پلیمری ساختھ شدهبافت آن  .کند نایلون ، آب را دفع می 

شوداین کار بھ روشی شبیھ بھ پلی آمید ( یا نایلون ) و بافت  فسیلی از طریق یک فرآیند شیمیایی ایجاد می 
 .است پلی استر ساختھ شده 

٪،  20مورد طول عمر در .بسیار شبیھ بھ پشم است، اما کشش بسیار بھتر از پشم است    عملکرد پارچھ
واحدھای     وزن آنھا متشکل از %٨۵بیش از .٪ حفظ شود 65نرخ بازده ھنوز ھم می تواند در حدود 

  .از موتور توبالر و پارچھ اسپانیایی استفاده می شود  سایبان برقی  مراحل تولیددر.اکریلونیتریل است 

چیست؟ اگر بخواھم مختصر این پارچھ را برای شما توصیف کنم ، میگویم پارچھ ھای ضد   pvc ارچھ پ
ساختش استفاده شده است .مقاومت  پی وی سی بھ دلیل موادی کھ در .آبی کھ از چند الیھ ساختھ شده است 

باالیی دارد و در مقابل آن طول عمر زیادی دارد.بنابراین نیاز بھ خرید دوباره پارچھ ندارید چون این  
 .پارچھ چندین سال برای شما میماند 

  مزایای پارچھ سایبان  

گر آلیاژ پارچھ را  مزایا پارچھ اکریلیک عبارتند ازمقاومت بسیار قوی در مقابل نورخورشید دارد یعنی ا
محصوالت ساختھ  .در معرض نور خورشید قرار دھید،ھیچ مشکلی وجود نخواھد داشت.بسیار با دوام است 

خواص مقاومت اسیدی، مقاومت در برابر اکسیداسیون  .عموما از اسید ترس ندارند     شده از این نوع پارچھ
 .و حالل ھای جامد آلی بسیار خوب است 

(پی وی سی) بوده کھ بھتر است بدانید این پارچھ ھا انواع  PVC ویژگی ھای پارچھ ضد آب و ضد آتش از  
پارچھ پی وی سی مقرون بھ صرفھ بوده ، محکم و سبک است و در موقع نصب  .مختلف و گوناگونی دارند 

طول عمر بیشتری نسبت بھ پارچھ ھای دیگر دارد.از زمینھ ھای  .آن بسیار آسان و سریع نصب می شود 
 .می توانیم اشاره کنیم سایبان پارچھ پی وی سی بھ ساخت درکاربرد 



 

 

،انعطاف  ETFE و PTFE پارچھ  و پایین در مقایسھ با     عبارتند ازقیمت نسبتاً مناسب   PVCمزایا پارچھ
پذیری باالی پارچھ بمنظور ایجاد فرمھای با انحنای زیاد،طیف رنگی بسیار باالی این محصوالت،مقاومت  

باال،دوام باالی پارچھ درشرایط مختلف آب و ھوایی،مقاومت باال در برابر نور خورشید و  کششی نسبتاً 
  می باشد. عایق در برابر آب،مقرون بھ صرفھ بودن برای پوشش فضا ھای سر باز

شما می  و سایبان ھای ثابت در ایران است . سایبان تمام اتوماتیک مجموعھ ایران سایھ تولید کننده انواع 
سان و مشاورین مجموعھ در تماس باشید و از  توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ ایران سایھ با کارشنا

  راھنمایی این عزیزان در انتخاب و خرید انواع سایبان بھره مند شوید. 

  پارچھ سایبان ماشین

یکی از بھترین و مھم ترین محصوالت برای محافظت خودرو در برابر سرما و گرما و نور مستقیم  
خورشید ،فضوالت پرندگان ،گرد و غبار استفاده از سایبان ماشین است.پارچھ بھ کار رفتھ در سایبان ھای  

رارگیری نور  ماشین باید دارای مقاومت ، کشش مناسبی باشد تا در برابر تغییرات جوی و موقعیت ق
  خورشید آسیب نبیند ، مستحکم و با دوام باشد.  

  پارچھ سایبان مغازه 

سایبان مغازه ھمان طور کھ از نامش پیداست برای ایجاد سایھ و محافظت و مراقبت فضای داخلی مغازه  
مل  و فروشگاه استفاده می شود.موادی کھ در ساخت سایبان ھای ثابت و برقی ساختمان بھ کار می روند شا

  بھترین پارچھ برای پوشش سایبان کھ در برابر عوامل جوی رنگ خود را حفظ و بھ سرعت خشک شود. 

  پارچھ سایبان پارکینگ 

پارچھ ھای سایبان پارکینگ عالوه بر مقاومت ،در زمان نصب فریم مناسب و زیبایی را ایجاد می کنند و  
  وبسایت زمینھ می توانید با مراجعھ بھ  برای کسب اطالعات بیشتر در اینظاھری زیبا و شیکی دارند.

 ایران سایھ بھترین و با کیفیت ترین انواع سایبان پارکینگ را انتخاب نمایید. 

  پارچھ سایبان برقی 

  از ویژگی ھای پارچھ ھای سایبان برقی می توان بھ استحکام و خاصیت کشسانی باالی آن ھا اشاره کرد 
کھ در برابر ضربھ ، خراش توسط اشیاء نوک تیز بسیار مقاوم ھستند.طبق سفارش مشتری می توانیم نوع  

  پارچھ ، رنگ و ضخامت آن را مشخص کنیم. 

  پارچھ سایبان کششی 

سایبان کششی عالوه زیبایی و جذابیت باال از لحاظ فنی نیز بسیار مبھم و ناشناختھ ھستند.   پارچھ ھای 
پارچھ سازه کششی از مقاومت و استحکام باالیی برخوردار است ، با دقت و ظرافت پوشش سایبان تھیھ و  

  تولید می شود. 

  قیمت پارچھ سایبان  



 

 

تھ و داشتن طرح و رنگ متنوع قیمت ھای متفاوتی  پارچھ ھای سایبان با توجھ بھ نوع مواد بھ کار رف
دارد.شما می توانید برای اطالع از لیست قیمت پارچھ ھای سایبان با مراجعھ بھ سایت با مشاوران ایران  

  سایھ در تماس باشید.  

  خرید پارچھ سایبان 

تولید می شوند.برا  ھمان طور کھ می دانید سازه ھای سایبان از متلایر با کیفیت و مرغوب در ایران سایھ 
انتخاب و خرید انواع سایبان برقی ایران سایھ باید نوع کاربرد سایبان ،جنس ، طرح و رنگ پارچھ را  
انتخاب نمایید تا با توجھ بھ آن سایبان برقی ساختھ شود.برای خرید انواع پارچھ ھای سایبان برقی و ثابت  

  می توانید با ھمکاران ما در تماس باشید. 

  ھ سایبانفروش پارچ 

پارچھ ھای سایبان دارای کیفیت مناسب در برابر شرایط جوی ، تابش مستقیم خورشید و گرد و غبار می  
باشند و در رنگ و طرح مناسب تھیھ و تولید می شوند.ایران سایھ با فروش بھترین پارچھ سایبان ھای  

  برقی بھ مشتریان رضایت آن ھا را جلب کرده است. 

ایران سایھ رضایت مشتریان می باشد .شما می توانید برای خرید و اطالع از قیمت پارچھ  ھدف مجموعھ 
 ھای سایبان با مشاورین و کارشناسان مجموعھ ما در تماس باشید. 

       


