
 

 

  راھنمای انتخاب سایبان حیاط

  سایبان حیاط

محصوالت مجموعھ ایران سایھ می   یکی از بھترین و با کیفیت ترین ) Yard Canopyسایبان حیاط (
باشد کھ امروزه با بھره گیری از تکنولوژی و تجھیزات مدرن توانستھ اند یکی از بھترین سایبان ھای  

  فضای باز را برای دورھمی و مھمانی ھای دوستانھ طراحی و تولید کنند. 

ا ایران سایھ ھمراه باشید.سایبان  و انواع آن آشنا کنیم،ب سایبان حیاط ما در این مطلب قصد داریم شما را با 
ھا وسیلھ ای برای پوشش فضای بیرونی و استفاده از آن محیط برای برگزاری مھمانی ، جلسات و ھمنشینی  
ھای دوستانھ می باشد.زمانی کھ برای مبلمان فضای باز خانھ تصمیم میگیریم، آخرین گزینھ ای کھ بھ ذھن  

  است. مناسب  سایبان حیاطما می رسد ،انتخاب  

  معرفی انواع سایبان حیاط  

یکی از بھترین انتخاب ھای دکوراسیون فضای بیرون محسوب می شود زیرا زمانی کھ   سایبان حیاط
بخواھید از این فضا برای برگزاری مراسم و دورھمی ھای دوستانھ استفاده کنید ،ھرچند کھ بھ خرید وسایل  

ستقیم  و تجھیزات الزم از جملھ میز و صندلی ، باربیکیو و.. فکر کرده باشید،مھمان ھا در زیر نور م
  خورشید یا شرایط بد آب و ھوایی حاضر نیستند بیرون بمانند. 

می توانید عالوه بر استفاده از فضای باز حیاط ،زیبایی و شیک بودن را    سایبان حیاطبا طراحی و ساخت  
در این فضا داشتھ باشید.این سایبان مورد استفاده بسیاری از خانھ ھای بزرگ حیاط دار و ویالیی است .بھ  

ل تنوع شرایط آب و ھوایی در مناطق مختلف کشور،افراد را بھ فکر ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان  دلی
  برقی می اندازد.

در کشور ما افرادی کھ در مناطق شمال کشور ساکن ھستند در بیشتر روزھای سال آب و ھوای ابری و  
بی نیز روزھای گرم را در طول  بارانی را تجربھ می کنند و در مناطق مرکزی چھارفصل و مناطق جنو

کھ قابلیت باز و جمع شدن دارد می تواند   سایبان حیاط سال تجربھ می کنند.بنابراین با طراحی و ساخت 
  گزینھ مناسبی برای دورھمی و گذراندن لحظات شاد در کنار خانواده باشد. 

طراحی و ساختھ می شوند.سایبان ھایی کھ برای   سایبان اتوماتیکسایبان ھا بھ دو دستھ سایبان ثابت و 
پوشش فضای باز حیاط خانھ ھای ویالیی استفاده می شود می تواند از نوع سایبان ثابت یا سایبان برقی  

محافظت و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و ضد آب بودن و استحکام و مقاومت سایبان در  باشد.
  برابر عوامل جوی از مھم ترین ویژگی ھای یک سایبان محسوب می شود. 

  سایبان حیاط خلوت 

خلوت می   ط یکی از انواع سایبان ھای مورد استفاده برای پوشش فضای بیرونی خانھ، سایبان حیا
باشد.بسیاری از افراد تمایل دارند کھ از فضای کوچک حیاط خلوت خانھ بھ عنوان مکان راحت و دنج  

و سایبان ثابت ،نمونھ    سایبان برقی برای نشستن و گفتگو استفاده کنند.از این رو شرکت ھای سازنده انواع  
  ای از سایبان را در ابعاد و اندازه کوچک برای حیاط خلوت می توانند طراحی و تولید کنند . 



 

 

مجموعھ ایران سایھ با برخورداری از نیروھای آموزش دیده و مجرب و سال ھا تجربھ در این زمینھ  
بی را طراحی و تولید کند و در اختیار مشتریان خود  توانستھ است محصوالت با کیفیت و مرغو

بگذارد.مشاورین و کارشناسان مجموعھ ما می توانند شما را در زمینھ انتخاب و خرید انواع سایبان چتری  
  و .. راھنمایی کنند.   سایبان تمام اتوماتیک، سایبان بازویی ، سایبان کالسیک و 

  سایبان حیاط برای ماشین    

ھمان طور کھ می دانید کاربرد اصلی سایبان برای محافظت و مراقبت از افراد و وسایل نقلیھ در برابر  
برای ماشین یکی از انواع سایبان    سایبان حیاطاشعھ خورشید و شرایط جوی ناپایدار در طول سال است .  

برابر بارش ھای فصلی  ھای تولید شده برای حیاط خانھ ھاست کھ مانع آسیب بھ خودرو در طول سال در  
  و جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید بھ خودرو می گردد. 

برای کسب اطالعات بیشتر دراین زمینھ می توانید با کارشناسان و مشاورین مجموعھ ایران سایھ بھ  
صورت رایگان در تماس باشید . مشاورین ما شما را در زمینھ انتخاب و خرید انواع سایبان تبلیغاتی ،  

  سایبان برقی و سایبان ثابت راھنمایی می کنند. 

از سایبان ھای حیاط برای خانھ ھای ویالیی بھ منظور برگزاری مراسم و دورھمی ھای دوستانھ بیشتر  
استفاده می شود و ھم چنین برای محافطت از وسایل نقلیھ و خودرو در برابر نور مستقیم خورشید و شرایط  

.با احداث سایبان در خانھ ھای ویالیی عالوه بر زیبایی ، امنیت خانھ ویالیی  ناپایدار جوی استفاده می شود 
  نیز بیشتر می شود . 

برای پوشش فضای باز حیاط خانھ ھای بزرگ می توانید از انواع سایبان ھای ثابت و متحرک استفاده  
خاب مناسب برای حیاط  کنید.سایبان ھای تاشو ،چتری ، پارچھ ای با جنس و متلایر با کیفیت می توانند انت 

  خانھ ھای ویالیی باشند. 

تاثیرگزار است کھ در ادامھ ھر یک از آن ھا بررسی خواھیم   حیاط سایباندر قیمت انواع فاکتورھای 
کرد.برای تعیین قیمت سایبان ابتدا با مشاور و کارشناس متخصص در این زمینھ مشورت داشتھ باشید.آن  

  ھا با بررسی شرایط و اطالع از قیمت متلایر می توانند قیمت نھایی سایبان را تخمین بزنند. 

مت انواع سایبان کیفیت مواد اولیھ در طراحی و ساخت سایبان ، برند و شرکت  بھ طور کلی برای تعیین قی
سازنده سایبان ، کاربرد سایبان ، ابعاد و اندازه سایبان نقش مھم و اساسی در تعیین قیمت سایبان  

  عھ فرمایید. ایران سایھ مراج وبسایت دارد.برای اطالع از قیمت محصوالت بھ  

ثابت از لحاظ قیمت نسبت بھ سایبان ھای برقی کھ با کمک نیروی الکتریکی باز و بستھ می   حیاط سایبان 
شوند،قیمت پایین تری دارند.سایبان ھای برقی عالوه بر زیبایی بھ دلیل نصب موتور برقی بر روی سایبان  

  ن می دھد. راحتی و آسایش را بھ کاربرد در زمان باز و بستھ کردن سایبا 

بھ دلیل ویژگی خاص و برتر خود نسبت بھ سایبان ھای ثابت طرفداران فراوانی    اتوماتیک  نسایباامروزه  
در سراسر کشور پیدا کرده اند و از آن ھا برای مغازه و فروشگاه ،پنجره ساختمان ، پارکینگ و  

  رستوران،کافی شاپ و ھتل کھ دارای فضای باز ھستند ، استفاده می شود. 



 

 

ت یا سایبان تمام اتوماتیک را دارید ،می توانید با مشاوران و کارشناسان  چنان چھ قصد خرید انواع سایبان ثاب
مجموعھ ایران سایھ در این زمینھ مشورت داشتھ باشید.آن ھا با بررسی شرایط و در نظر گرفتن بودجھ  
بھترین و مناسب ترین سایبان را بھ شما پیشنھاد می دھند.برای کسب اطالعات بیشتر با ھمکاران ما در  

  س باشید.  تما

   


