
 

 

  سایبان دوطرفھ 

متناسب با مساحت فضای باز مورد نظر طراحی می کنند و  )  Bilateral canopiesسایبان دوطرفھ ( 
قابل استفاده در تمام فضاھای باز در ساختمان ھای مسکونی ، اداری و تجاری ،رستوران و ھتل ، کافی  

شوندگی باالی  می توان بھ میزان باز سایبان دوطرفھ شاپ ، پارکینگ و .. است.از مھم ترین ویژگی ھای  
  آن و مدیریت و پوشش بھتر فضای بیرونی اشاھر کرد.

از متلایر با کیفیت و مرغوب ،جنس پارچھ مناسب و تکنولوژی و  دوطرفھ  مراحل تولید سایبان برقیدر 
یراق آالت مناسب استفاده می شود کھ ان را بھ محصول با کیفیت و کاربردی با قیمت مناسب جھت محافظت  

  و بارش ھای برف و باران استفاده می شود.  در برابر تابش مستقیم نور خورشید 

  سایبان دوطرفھ پارکینگ 

کیفیت و مقاومت باالیی در برابر محافظت خودرو در برابر تابش    سایبان دوطرفھھمان طور کھ می دانید  
نور خورشید و شرایط جوی نامناسب دارد کھ عالوه بر ایجاد سایھ و زیبایی و خاص بودن این محصول  

  می تواند آرامش و امنیت را در فضای باز بیرون ساختمان ایجاد  کند. 

بھ عنوان سایبان پارکینگ نیز استفاده می شود.نکتھ قابل توجھ در مورد انواع سایبان   دوطرفھ سایبان از 
برقی دوطرفھ این است کھ زمانی کھ جمع می شوند پارچھ در باکس انتھای بال قرار می گیرد کھ عالوه  

  بر افزایش طول عمر سایبان از کثیف شدن و آلودگی پارچھ جلوگیری می شود. 

العات بیشتر دراین زمینھ بھتر است با مشاورین و کارشناسان مجموعھ ایران سایھ در  برای کسب اط
ما در ھر زمان می توانید با ھمکاران ما در ارتباط باشید و تمام   وبسایتارتباط باشید .با مراجعھ بھ 

  سواالت خود را از آن ھا بپرسید. 

  ستوران  سایبان دوطرفھ ر

از مزایا و ویژگی ھای خاص سایبان ھای دوطرفھ رستوران می توان بھ تنوع در طرح و رنگ ، نصب  
سریع و بدون مشکل آن ھا ، طول عمر مناسب ، تعمیر و نگھداری و خدمات پس از فروش سایبان ،  

یبان بھ صورت  صرفھ جویی در ھزینھ و طراحی در ابعاد و اندازه مختلف و قابلیت باز و بستھ شدن سا 
  دستی و اتوماتیک و تنظیم شیب و زاویھ سایبان اشاره کرد. 

سایبان ھای دوطرفھ را می توان بھ عنوان سایبان در فضای بیرونی باغ و رستوران یا کافی شاپ ، ویال،  
روف گاردن ، آالچیق ، پارکینگ و حیاط خلوت ، مراکز تفریحی و گردشگری ، باغ و اماکن متبرکھ  

  کرد. استفاده 

  سایبان دوطرفھ با پارچھ کره ای 

سفارش دھندگان سایبان ھای دوطرفھ می توانند با مراجعھ بھ وبسایت ایران سایھ جنس پوشش سایبان را  
با توجھ بھ کاربرد سایبان انتخاب کنند . بھترین جنس پارچھ در سایبان ھا کھ امروزه در انواع سایبان  

با پارچھ کره ای است کھ طرفداران خاص خود را دارد   دوطرفھ   سایباناستفاده می شود،طراحی و ساخت  
  زیرا کیفیت سایبان را افزایش داده است. 



 

 

  سایبان دوطرفھ سامفی 

سایبان ھای دوطرفھ سامفی قابل اجرا توسط مجموعھ ایران سایھ می باشد کھ بھ صورت سایبان برقی یا  
می باشد.مشتریان محترم می توانند با توجھ بھ ابعاد و اندازه مختلف سایبان ھای   سایبان تمام اتوماتیک 

  دوطرفھ مناسب را خریداری کنند. 

  است بھ صورت سفارشی  TPSسازه سایبان ھای دوطرفھ از آلومینیوم محکم و سبک کھ دارای موتور 
انجام می شود و جنس پارچھ پوشش دھنده سایبان کھ در برابر رطوبت و حرارت ھای غیرمستقیم مقاوم  

  ھستند در ابعاد مختلف قابل استفاده ھستند. 

  نصب سایبان دوطرفھ   

ھمان طور کھ می دانید نصب انواع سایبان ھای دوطرفھ ، سایبان بازویی ، سایبان ھای برقی و ثابت آسان  
مشکل می باشد.البتھ برای نصب و راه اندازی انواع سایبان بھتر است با شرکت ھای متخصص  و بدون 

در این زمینھ ھمکاری داشتھ باشید تا با اعزام افراد بھ محل سایبان خریداری شده را بھ راحتی نصب و  
  راه اندازی کنند. 

  قیمت سایبان دوطرفھ 

زار ھستند شامل مساحت و متراژ سایبان ساختھ شده و  فاکتورھای مھمی کھ در قیمت انواع سایبان تاثیرگ
سایبان ، برند و شرکت سازنده سایبان و .. ھمھ این موارد  ،نوع متلایر و جنس پوشش پارچھ ،ابعاد و اندازه  

  بھ نوعی بر روی قیمت سایبان ھای ثابت و متحرک تاثیر می گذارند. 

  سایبان دوطرفھ ارزان

کھ از دارای سازه آلومینیومی سبک ھستند نسبت بھ سایر سایبان ھایی کھ  قیمت سایبان ھای دوطرفھ ای 
از دیگر متلایر ساختھ می شوند بھ نسبت ارزان تر بوده و در رستوران ، ھتل ، کافی شاپ ، آالچیق ویال  

  و ساختمان ھای مسکونی و اداری کھ دارای فضای باز ھستند بھ عنوان سایبان پارکینگ کاربرد دارند. 

ارزان می توانی با مشاورین و کارشناسان مجموعھ ایران   سایبان دوطرفھ اطالع از لیست قیمت  برای 
  سایھ در تماس باشید و از راھنمایی این عزیزان استفاده کنید. 

  سایبان دوطرفھ مغازه 

بسیاری از فروشگاه ھا و مغازه داران برای محافظت و مراقبت از تابش ھای نور خورشید و خنک شدن  
داخلی مغازه یا فروشگاه از سایبان ھای دوطرفھ مغازه استفاده می کنند.این سایبان ھای را می توان    فضای

  بھ عنوان سایبان تبلیغاتی با ھزینھ بسیار کمتر استفاده کرد.

بھ آن دستھ از سایبان ھایی گفتھ می شود کھ تبلیغات و طرح یا لوگوی مورد نظر ب روی    سایبان تبلیغاتی
پوشش سایبان چاپ شده اند .تبلیغات از طریق سایبان عالوه بر زیبایی قیمت مناسب تری نسبت بھ تبلیغات  

  دارد.  تابلو و بیلبوردھای تبلیغاتی در سطح شھر 

  سایبان دوطرفھ در کافھ 



 

 

سازی و استفاده از این فضا می توانند از   کافھ و رستوران ھایی کھ دارای فضای باز ھستند برای زیبا
سایبان ھای شیک با پوشش مناسب استفاده کنند. سایبان ھای دوطرفھ در کافھ گزینھ مناسبی برای انتخاب  

،بھ بزرگ جلوه دادن فضا و پوشش کافی فضای بیرونی  می باشد زیرا عالوه بر زیبایی و لوکس بودن
    زه و لذت بخش بیرون لذت ببرند. کمک کرده و باعث می شود افراد بھ ھمراه خانواده از ھوای تا

مشاورین و کارشناسان ایران سایھ بھ کافھ داران و ھتل دارانی کھ فضای کافی برای نشستن در بیرون را  
مناسب از این فضا کمال استفاده را داشتھ   سایبان دوطرفھطراحی و ساخت دارند،پبشنھاد می کنند کھ با 

باشند.در روزھای آفتابی و حتی روزھای سرد می توان با نصب تجھیزات سرمایشی و گرمایشی فضای  
  بیرونی را برای میزبانی از افراد درست کرد.

پشتیبانی و مشاوره ای مجموعھ ایران سایھ می  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ و ارتباط با بخش  
توانید با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ با شماره ھای موجود تماس حاصل فرمایید و تمام سواالت خود را  

  در مورد انتخاب و خرید سایبان با کارشناسان مطرح کنید. 

   


