
 

 

 سایبان در بندر ماهشهر 

یکی از پرطرفدارترین محصوالت مجموعه  (  Sheds in Mahshahr Portسایبان در بندر ماهشهر )
آفتابی و خنک شدن فضای  ایران سایه می باشد که برای جلوگیری از تابش نور خورشید در روزهای گرم  

 داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. 

همانطور که می دانید سایبان یکی از وسایل پرکاربرد برای پوشش فضای باز خارجی ساختمان است که  
افراد و وسایل نقلیه را در روزهای گرم و سرد سال از تابش مستقیم خورشید و بارش های پراکنده باران  

ظت کند.برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه سایبان در بندر ماهشهر می توانید با مراجعه  و برف محاف
 سایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید. به آدرس 

مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت بهترین و با کیفیت ترین انواع  
، سایبان بازویی ف سایبان برقی دوطرفه ، سایبان های    سایبان تبلیغاتی ابت و سایبان برقی ،  سایبان های ث

چتری پایه وسط و پایه کنار توانسته از عالوه بر حفظ زیبایی و شیک بودن محصوالت ، مقاومت و  
 استحکام محصوالت خود را چند برابر کند و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد.   

 سایبان برقی در بندر ماهشهر 

سایبان  از جمله آنان می توان به سیستم  .های برقی در چندین مدل مختلف به بازار عرضه می گردد سایبان   
های برقی طراحی و تولید شده در مجموعه ایران    سایبان .یا سایبان برقی پوشش دار اشاره نمود برقی باکس  

توسط مجموعه ایران سایه می   با پارچه اسپانیایی عرضه شده سایبان برقی فول باکس جز سایه همه 
سایبان  توسط نمایندگی    واقع در استان خوزستانپتروشیمی بندر امام خمینی  نصب شده در    های سایبان  .باشد 

 . می باشد  در بندر ماهشهر 

یکی از پرطرفدارترین انواع سایبان در میان افراد است زیرا به دلیل نصب موتور برقی بر   سایبان برقی
روی آن به راحتی بدون دخالت دست از راه دور باز و بسته می شود و در زمان نیاز می توان زاویه  

رابر تابش خورشید محافظت خوبی داشته باشد.سایبان های برقی را به صورت  سایبان را تغییر داد تا در ب 
تمام اتوماتیک در مجموعه ایران سایه می توانیم سفارش دهیم.ایران سایه در سایت خود مراحل تولید  

 سایبان برقی را قرار داده است.

ید سایبان برقی را مشاهده  شما می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه تمام مراحل طراحی و تول  
ماده  آکارشناسان ما  .تماس بگیرید  مجموعه ایران سایهجهت اطالع از قیمت سایبان با دفتر فروش  فرمایید.

برای دریافت اطالعات تکمیلی در زمینه چگونگی ثبت سفارش  .پاسخ گویی به شما مشتریان محترم هستند 
 سایبان در بندر ماهشهر می توانید با مشاورین نمایندگی بندر ماهشهر در ارتباط باشید. 

 خرید سایبان در بندر ماهشهر 

خرید سایبان و نصب و راه اندازی آن در محیط نیاز به مشورت و تخصص در این زمینه دارد.آن دسته  
از افرادی که به دنبال خرید سایبان در بندر ماهشهر هستند می توانند با مراجعه به وبسایت ایران سایه با  

ایبان برقی و سایبان ثابت در  مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشند.نکات مهم در زمان خرید انواع س
سراسر کشور را کارشناسان بخش فنی مجموعه ایران سایه دقیق بیان می کنند.مدیریت رستوران و کافی  
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استخرهای روباز ، آالچیق ویالهای بزرگ همه برای پوشش فضای باز بیرون  شاپ ، هتل و باغ تاالر،
از تابش نور خورشید و بارش های پراکنده برف    ساختمان نیاز به سایبان پوشش دهنده به منظور جلوگیری

 و باران می باشند. 

برای خرید سایبان در بندر ماهشهر می توانید به نمایندگی رسمی مجموعه ایران سایه مراجعه فرمایید  
.مشاورین بخش فنی ایران سایه شما را در این زمینه راهنمایی خواهند کرد.برای دریافت اطالعات بیشتر  

خرید محصوالت با کیفیت ایران سایه می توانید به آدرس وبسایت مراجعه فرمایید.کادر حرفه  در زمینه 
ای و مشاوره ای ما شما را در زمینه خرید و چگونگی ثبت سفارش محصوالت انتخابی خود از ایران سایه  

 راهنمایی خواهند کرد.  

 نصب سایبان در بندر ماهشهر 

بندر ماهشهر به صورت تخصصی و زیر نظر افراد حرفه ای انجام می  نصب و راه اندازی سایبان در 
شود.ایران سایه در زمینه نصب و راه اندازی افرادی را آموزش داده است که می توانند خدمات برتر و با  

 کیفیتی را به مشتریان محترم ارائه دهند. 

سایبان های بازویی ، سایبان  ایران سایه با سال ها تجربه و تخصص  در زمینه طراحی و ساخت انواع 
ت  ، سایبان تبلیغاتی و .. توانسته است رضایسایبان برقی دوطرفهیا فروشگاهی ، چتری ، سایبان مغازه 

مشتریان خود را با ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت جلب نماید.برای کسب اطالعات تکمیلی در زمینه  
 خرید و سفارش محصول مورد نظر به آدرس سایت ایران سایه مراجعه کنید.  

 خدمات ایران سایه در بندر ماهشهر 

راحی و ساخت انواع سایبان  مجموعه ایران سایه با برخورداری از کادر حرفه ای و مجرب در زمینه ط
برقی توانسته است در این سال ها با در نظر گرفتن سلیقه و نیاز مشتریان بهترین و با کیفیت ترین انواع  
سایبان را تولید و در اختیار آن ها قرار دهد.خدمات مجموعه ایران سایه شامل طراحی و ساخت انواع  

ید شده توسط این شرکت و گارانتی پس از فروش  سایبان ، نصب و راه اندازی تخصصی محصوالت تول
محصوالت، تعمیر و سرویس محصوالت تولید شده توسط این شرکت از خدمات برتر و با کیفیت شرکت  

 ایران سایه می باشد. 

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خرید و سفارش محصوالت مجموعه ایران سایه می توانید به  
و با مشاهده محصوالت با کیفیت ایران سایه و مشاوره با   راجعه فرماییدآدرس سایت اریان سایه م

کارشناسان بخش فنی مجموعه از خدمات برتر ایران سایه در تهران و سایر نمایندگی های موجود در  
 سراسر کشور بهره مند شوید.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سواالت شما عزیزان می باشند.  

 ن در بندر ماهشهر نمایندگی سایبا

مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان  
ثابت و ارائه خدمات برتر در این زمینه توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید.این مجموعه  

شهرهای بزرگ و بندری ایران احداث  برای گسترش فعالیت های خود نمایندگی های رسمی خود را در 
 کرده است . 
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نمایندگی سایبان بندر ماهشهر یکی از بهترین نمایندگی های جنوب کشور محسوب می شود که کلیه خدمات  
با کیفیت مجموعه ایران سایه را با دقت و حساسیت باال و هزینه مناسب در کمترین زمان ممکن به مشتریان  

فت اطالعات تکمیلی در زمینه خرید و سفارش محصوالت ایران سایه می  خود عرضه می کند.برای دریا
 توانید به آدرس سایت ایران سایه مراجعه فرمایید.  

    

 

 


