
 

 

  سایبان رستوران 

زیبا و شیک مجموعھ ایران سایھ   یکی از محصوالت ) Restaurant Canopiesسایبان رستوران ( 
می باشد کھ با طراحی و ویژگی ھای منحصر بھ فرد خود طرفداران بسیاری پیدا کرده است . بسیاری از  

  رستوران ھا امروزه دارای فضای باز می باشند. 

از این   سایبان رستورانمدیران رستوران ھایی کھ دارای فضای باز ھستند می توانند با انتخاب مناسب 
می توانید فضای   سایبان رستوران فضا در روزھای گرم و سرد سال استفاده کنند.با طراحی و نصب 

  دلنشین و جذابی را در بیرون رستوران ایجاد نمایید. 

ارزان آشنا    سایبان رستوران، قیمت و خرید    سایبان رستورانما در این مقالھ می خواھیم شما را با انواع  
کنیم. با مشاورین و کارشناسان مجموعھ ایران سایھ ھمراه باشید تا نکات الزم را در زمان انتخاب و خرید  

  انواع سایبان ثابت یا برقی رستوران در اختیار شما عزیزان قرار دھند. 

  انواع سایبان رستورانبررسی 

راحی و ساختھ می شوند و در مکان مناسب  ھمان طور کھ می دانید سایبان ھا با توجھ بھ نوع کاربرد ط
می توانیم بھ این   سایبان رستوران برای سایھ و زیبایی آن ھا استفاده می شوند.با توجھ بھ نوع کاربری 

  نتیجھ برسیم کھ در رستوران ھایی کھ دارای فضای باز ھستند،سایبان چتری گزینھ مناسب تری می باشد. 

طراحی و تولید کرد . از سایبان برقی یا ثابت   برقیسایبان ابت یا سایبان چتری را می توان بھ صورت ث
مراجعھ   می توان برای ایجاد فضای مناسب و دنج در رستوران ھای روباز استفاده کرد.شما می توانید با 

  بھ وبسایت ایران سایھ از مدل ھای متنوع سایبان ھای ثابت و متحرک ما دیدن فرمایید. 

برای ثبت سفارش و خرید محصوالت ایران سایھ می توانید با کارشناسان و متخصصان ما در ارتباط باشید  
ثابت را با بودجھ مورد   تا بھترین سایبان تمام اتوماتیک یا آن ھا شما را در این زمینھ راھنمایی می کنند 

  نظر و طرح و سلیقھ خود انتخاب و خریداری کنید. 

  طرح سایبان رستوران

در طرح و رنگ و مدل ھای متنوع با توجھ بھ سلیقھ مشتریان ساختھ می شود.استفاده از    سایبان رستوران
طرح چتری یا سازه چادری در سایبان ھای رستوران ، سایبان کافی شاپ و مجموعھ ھای ورزشی با  

  فضای باز بیشتر مشاھده می شود. 

رستوران را کھ در شرکت ایران سایھ زیر نظر کارشناس و   مراحل تولید سایبان برقیشما می توانید 
مجموعھ از روند تولید انواع   مھندسان حرفھ ای ما انجام می شود را مشاھده کنید.باا مراجعھ بھ وبسایت 

العات  درجھ اط  180و    دوطرفھ   برقی  سایبانسایزه سایبان مغازه ای ، سایبان تبلیغاتی ، سایبان بازویی ،  
  کافی بھ دست آورید. 

  سایبان پارچھ ای رستوران  

امروزه استفاده از سازه ھای چادری در فضاھای باز برای خلق فضای مدرن و زیبا در مراکز تفریحی و  
گردشگری مختلف از جملھ رستوران و کافی شاپ ھایی کھ دارای فضای باز ھستند بھ فراوانی مشاھده  



 

 

وران یکی از گزینھ ھای انتخابی اکثر رستوران ھایی است کھ دارای فضای  می شود. سایبان پارچھ ای رست
  باز جھت سرو غذا و نوشیدنی برای مشتریان خود ھستند. 

ثابت رستوران    رستوران  سایبانبا توجھ بھ قانون ھای موجود و محدودیت ھایی کھ برای نصب و اجرای  
وجود دارد،می توان از سایبان پارچھ ای رستوران جھت محافظت و پوشش مشتریان در برابر تابش نور  

  خورشید و مراقبت از آن ھا در برابر بارش باران برف در این فضا استفاده کرد. 

ی فضای باز  انتخاب مناسب کافی شاپ و رستوران ھایی کھ داراسایبان پارچھ ای را می توان بھ عنوان 
ھستند معرفی کرد.برای اطالع از لیست قیمت سایبان ھای ثابت و سایبان تمام اتوماتیک مجموعھ ایران  

  . مراجعھ فرمایید   وبسایتسایھ بھ 

  سایبان چتری رستوران 

طرفداران بسیاری دار .این سایبان  سایبان چتری رستوران با توجھ بھ طراحی و ویژگی ھای خاص خود 
بھ دلیل شیک و مدرن بودن خود گزینھ مناسب افراد سخت پسند می باشد و در طرح و رنگ مختلف  

  طراحی و تولید می شود. 

تری رستوران سازه ای می باشد کھ ساختار ساده و شیکی دارد و می تواند بھ صورت ثابت یا  چسایبان 
ی شاپ و فضای باز ھتل ھا استفاده شود.یکی از محصوالتی کھ در زیبایی  سایبان برقی در رستوران و کاف

ثابت و   رستوران سایبانو شیک بودن فضای بیرونی رستوران و سایر کسب و کارھا موثر است ،انواع 
  سایبان اتوماتیک می باشد. 

  سایبان رستوران ارزان 

ریان دارای ظاھری زیبایی و لوکش  ارزان عالوه بر قیمت مقرون بھ صرفھ برای مشت سایبان رستوران
می باشد . قیمت ارزان سایبان نباید بر روی ویژگی ھای مھم و اساسی آن کھ ھمان پایداری ، مقاومت و  

  استحکام آن ھا در برابر شرایط و عوامل مختلف طبیعی است تاثیرگزار باشد. 

بھترین و با کیفیت ترین سایبان را  ارزان با در نظر گرفتن تمام موارد ایمنی و امنیتی  سایبان رستوران
مدرن   تمام اتوماتیک  نسایباطراحی و تولید کرده است تا آن دستھ از افرادی کھ بودجھ کافی برای خرید 

  ندارند، بتوانند بھ راحتی این محصول را خریداری کنند. 

برای کسب اطالعات بیشتر در زمینھ خرید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی می توانید با کارشناسان فنی  
ارتباط باشید . مشاوران ما آماده پاسخگویی بھ تمام سواالت مشتریان ھستند.ھدف اصلی  و مشاورین ما در  

  مجموعھ ایران سایھ تولید محصوالت با کیفیت و رضایت مشتریان خود می باشد. 

  سایبان برقی رستوران 

ب  یکی از مدرن ترین و جدیدترین محصوالت مجموعھ ایران سایھ ،سایبان برقی رستوران است کھ با نص
تجھیزات بدون نیروی دست تنھا با فشردن یک دکمھ باز و بستھ می شوند .این نوع سازه را می توان از  

  متلایر با کیفیت و برخورداری از آخرین تکنولوژی دنیا طراحی و تولید کرد. 



 

 

توان  کارشناسان مجموعھ ما با تحقیق و بررسی فراوان بھ این نتیجھ رسیده اند کھ با کمی ھزینھ بیشتر می  
با ثبت و سفارش سایبان برقی رستوران ،سال ھا از این سازه بدون ایجاد مشکل استفاده کرد. از ویژگی  
ھای اصلی سایبان برقی متحرک عالوه بر زیبایی و شیک بودن آن ،عدم استفاده از نیروی انسانی جھت  

  باز و بستھ کردن سایبان می باشد. 

طراحی شده است کھ در شرایط مختلف آب و ھوایی مانند بارش    سیستم سایبان برقی رستوران بھ گونھ ای 
ھای پراکنده برف و باران و تغییر زاویھ تابش خورشید امکان تغییر شیب و موقعیت سایبان وجود دارد.ھم  
چنین در این نوع سایبان می توان با نصب چراغ و تجھیزات مختلف از جملھ سیستم گرمایشی و  

  ویری لحظات لذت بخش و زیبایی را در کنار خانواده تجربھ کنید . سرمایشی،سیستم صوتی و تص

   


