
 

 

 سایبان جمع شونده 

سایبان های تاشو یکی از محبوب ترین و   همان یا  (Retractable canopiesسایبان جمع شونده )

پرطرفدارترین انواع سایبان های طراحی و تولید شده توسط شرکت ایران سایه می باشند.این نوع از سایبان  

های جمع شونده به دلیل آزادی و انعطاف فوق العاده خود در میان افراد محبوب می باشد و از سایبان جمع  

 لف مسکونی ، تفریحی ، اداری و تجاری استفاده می شود. شوند برای پوشش مکان های مخت

ویژگی و مزایای استفاده از آن در ساختمان    سایبان جمع شونده ما در این مقاله قصد داریم به بررسی کلی  

بپردازیم با ایران سایه همراه باشید تا اطالعات الزم را در این زمینه در اختیار شما مشتریان محترم  

 بگذارد.

 انواع سایبان جمع شونده 

سایبان های جمع شونده یا همان سایبان های تاشو بسیار در میان افراد به دلیل ویژگی های منحصر به فرد  

ط شرکت  تولید شده توس  های  محبوبیت دارد.به طور کلی سایبان و اشغال فضای کم در زمان جمع شدن 

 تقسیم می شوند.   تمام اتوماتیک  سایبانو  های طراحی و ساخت سایبان به دو دسته کلی سایبان ثابت 

شما می توانید با توجه به بودجه و کاربرد مورد نظر خود بهترین سایبان را انتخاب و خریداری نمایید.سایبان  

می شوند زیرا عالوه بر زیبایی و شیک بودن  های برقی نسبت به سایبان های ثابت امروزه بیشتر استفاده 

 سایبان ها ، آسایش و راحتی را برای افراد ایجاد می کنند. 

برای باز و بسته کردن سایبان و تغییر موقعیت و شیب سایبان دیگر نیاز نیروی انسانی نیست بلکه تنها با  

اویه داد.شما می توانید برای انتخاب  فشردن یک دکمه می توان از راه دور سایبان را باز و بسته یا تغییر ز

بهترین سایبان با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین و کارشناسان متخصص در این زمینه مشورت  

 داشته باشید. 

را با دقت    مراحل تولید سایبان برقیمجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص و آموزش دیده  

دی را برای استفاده در مصارف  و حساسیت باال انجام می دهند و بدون مشکل انواع سایبان های کاربر

مختلف طراحی و تولید می کنند.برای مشاهده محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به وبسایت در  

بخش محصوالت تمام نمونه های سایبان های جمع شونده ، سایبان بازویی ، سایبان تبلیغاتی ، سایبان  

 متحرک و .. را مشاهده نمایید.   

 ده ماشین سایبان جمع شون

ماشین یکی از محصوالت پرطرفدار می باشد که امروزه افراد برای محافظت و   سایبان جمع شونده 

نگهداری از خودرو و سایر وسایل نقلیه در فضای باز جهت جلوگیری از تابش مستقیم خورشید و یخ زدگی  

 در روزهای سرد سال استفاده می شود. 

برای    سایبان جمع شونده ها استفاده از    آن فراوانی دارد یکی از  کاربرد و ویژگی های    سایبان جمع شونده 

مراقبت از خودرو در روزهای گرم و شرایط جوی نامناسب است .سایبان خودرو در انواع مختلف سایبان  

ثابت ، سایبان کشویی و سایبان مسافرتی و .. در بازار وجود دارد. شما می توانید با در نظر گرفتن بودجه  

 خصی خود بهترین و با کیفیت ترین انواع سایبان خودرو را انتخاب و خریداری نمایید. و سلیقه ش
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مشاورین و کارشناسان مجموعه ایران سایه آماده پاسخگویی به تمام سواالت مشتریان در خصوص انتخاب  

می باشند.برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به وبسایت مجموعه ایران   سایبان برقیو خرید بهترین 

    سایه مراجعه فرمایید و از مشاورین ما راهنمایی های الزم را دریافت نمایید.  

 قیمت سایبان جمع شونده 

برقی با توجه به تجهیزات و نصب موتور الکتریکی بر روی آن قیمت باالتری نسبت به سایبان  سایبان های  

های ثابت دارند.به طور کلی عوامل مختلفی از جمله نوع مواد استفاده شده در طراحی و ساخت انواع  

زه سایبان های تولید شده ، کاربرد و جنس پارچه سایبان  سایبان های برقی و سایبان های ثابت، ابعاد و اندا

و از همه مهم تر مساحت و متراژ فضایی که قرار است سایبان در آن جا نصب و راه اندازی شود، همه  

 از عوامل موثر در تعیین قیمت سایبان می باشد. 

نواع سایبان های برقی و  شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و مشاهده لیست قیمت ا 

سایبان ثابت با مشاورین و کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید.کارشناسان فنی مجموعه ایران سایه شما  

را در این زمینه راهنمایی می کنند.هدف مجموعه ایران سایه رضایت مشتریان با تولید محصوالت کیفیت  

 باال می باشد. 

 نصب سایبان جمع شونده 

همانند سایر سایبان های برقی و سایبان ثابت نیاز به تخصص و   سایبان جمع شوندهنصب و راه اندازی 

دانش فنی می باشد.مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص در طراحی و ساخت انواع  

حوزه جلب   سایبان برقی و ثابت و نصب و راه اندازی آن توانسته است رضایت مشتریان خود را در این 

 نمایند. 

برای اطالع از هزینه خدمات نصب و راه اندازی سایبان های جمع شونده توسط کارشناسان فنی مجموعه  

ایران سایه می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید و یا با مراجعه به نمایندگی  

از کلیه خدمات مربوط به سایبان  محصوالت های مجاز ایران سایه در سراسر کشور عالوه بر مشاهده 

 مطلع شوید. 

مجموعه ایران سایه با آموزش افراد و اعزام آن ها به محل نصب و راه اندازی سایبان ،برترین خدمات را  

به مشتری در محل ارائه می دهد .در صورت وجود هر گونه مشکل یا ایجاد خرابی در سایبان های برقی  

 خدمات تعمیر و نگهداری محصوالت مجموعه ایران سایه استفاده کنید. و ثابت می توانید از  

همکاران و مشاورین مجموعه ایران سایه در تالش هستند تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه  

دهند.آن ها تمام شرایط موجود را بررسی می کنند تا هر گونه خطا یا مشکل موجود در سایبان را قبل از  

 ف کنند و پس از آن در اختیار مشتریان محترم قرار دهند. تحویل برطر

 نمایندگی سایبان جمع شونده

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

، سایبان های تبلیغاتی و .. در   سایبان برقی دوطرفه سایبان بازویی ، سایبان  چتری ،  ،و سایبان برقی 

 سراسر کشور نمایندگی رسمی فروش محصوالت خود را دارد. 
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ند با مراجعه به هر یک از نمایندگی های  کسانی که قصد خرید محصوالت ایران سایه را دارند می توان

رسمی ایران سایه بهترین و با کیفیت ترین محصوالت تولید شده توسط شرکت ایران سایه را خریداری  

نمایند.برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه فروش محصوالت باکیفیت ایران سایه و برخورداری از  

 ه وبسایت با کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید. خدمات برتر این مجموعه می توانید با مراجعه ب

   


