
 

 

  نصب و اجرای سایبان ماشین

  سایبان ماشین 

یکی از کاربردی ترین انواع سایبان ثابت و متحرک می باشد و   ) Car Canopies(  سایبان ماشین 
برای پوشش فضای باز ساختمان ، حیاط و اداره و فروشگاه استفاده می شود.تمام مراحل طراحی و ساخت  

  در کارگاه انجام می شود .   سایبان ماشینسازه 

نیروھای متخصص شرکت   فقط مرحلھ نصب و راه اندازی آن در محل مورد نظر در زمان کوتاه توسط
و ثابت ماشین و چگونگی راه   سایبان برقی سازنده انجام می شود.در این مقالھ قصد داریم در مورد انواع 

  اندازی و نصب آن ھا بپردازیم با ایران سایھ ھمراه باشید.  

  طراحی و ساخت سایبان ماشین  

یاط خانھ و ساختمان ھای اداری و تجاری  در فضای باز ح  سایبان ماشین ھمان طور کھ می دانید استفاده از  
بھ منظور حفاظت و مراقبت از ماشین ھای پارک شده در برابر تابش مستقیم خورشید ،بارندگی ھای  

  پراکنده باران و برف در طول سال ، فضوالت پرندگان ، گرد و غبار می باشد . 

الکتریکی بر روی انواع سایبان باعث شده کھ  در این زمینھ و نصب موتور  امروزه با پیشرفت تکنولوژی  
آسایش و راحتی بھ محیط ھدیھ شود و در صورت نیاز با تغییر شیب سایبان از آن در موقعیت ھای دیگر  

  استفاده کرد. 

کھ از سازه فلزی یا پوشش یو پی وی سی طراحی و ساختھ می    سایبان ماشین یکی از متداول ترین انواع  
ز خودرو در برابر اشعھ خورشید استفاده می شوند.از مھم ترین ویژگی ھای یک  شوند و برای محافظت ا

  سایبان خودرو برقی استحکام و انعطاف پذیری باالی سازه در کنار زیبایی آن می باشد. 

،سایبان تبلیغاتی ، سایبان   سایبان چتری شما می توانید برای انتخاب و ثبت سفارش انواع سایبان برقی ، 
درجھ و .. با مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ ایران سایھ    180دوطرفھ ، سایبان برقی تمام اتوماتیک ، سایبان  

  ھا بھره مند شوند.  با مشاورین و کارشناسان متخصص ما در تماس باشند و از راھنمایی آن 

  سایبان ارزان قیمت ماشین 

از پوشش ھای مختلف پارچھ ، پی وی سی یا پلی کربناتی استفاده می شود و اغلب برای   سایبان ماشین
قیمت گذاری انواع سایبان ھا از روی نوع سازه ،جنس پارچھ پوشش و ابعاد و اندازه سایبان قیمت گذاری  

  ارزان باشد دلیل بر کیفیت خوب یا بی کیفیت بودن آن نیست .  انجام می شود.ھرچھ قیمت سایبان 

کارشناس و مشاوره    یا سایبان برقی ماشین مطمئن باشید بھتر است با   سایبان بازویی برای آن کھ از کیفیت  
مجموعھ معتبر مشورت ھای الزم را داشتھ باشید.آن ھا با بررسی دقیق سایبان می توانند میزان مقاومت  

  را مشخص کنند و قیمت نھایی را اعالم کنند.   سایبان ماشین و استحکام 

  مشخصات سایبان ماشین 



 

 

برای محافظت و مراقبت انواع خودرو در فضای باز کاربرد دارد .از ویژگی ھای مھم   سایبان ماشین
سیار می توان بھ قابلیت شستشوی سقف ،دوام و پایداری   سایبان ماشینانواع سایبان بازویی ماشین یا 

  سازه در برابر شرایط جوی نامناسب ،عملکرد و انعطاف پذیری سایبان اشاره کرد.

در مجموعھ ایران سایھ زیر نظر کارشناسان متخصص در این حوزه انجام می    مراحل تولید سایبان برقی 
د و نکات ایمنی در سایبان ھای برقی رعایت شده است . برای اطالع از لیست قیمت  شود و تمام استاندار

  انواع سایبان ثابت و سایبان متحرک می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید. 

  سایبان ماشین سیار  

سایبان سیار خودرو یکی از خدمات مھم ایران سایھ است کھ توسط مھندسین متخصص در این زمینھ  
ی و ساختھ می شود .کارشناسان و مھندسان کنترل کیفیت با بررسی ویژگی سایبان و حفظ مقاومت  طراح

  و پایداری آن ھا در برابر شرایط محیطی آن را تایید و بھ مرحلھ ساخت و تولید می رسانند. 

مجموعھ    وبسایت برای سفارش و ثبت بھترین و با کیفیت ترین سایبان پارکینگ می توانید با مراجعھ بھ 
ما از نمونھ ھای تولید شذه دیدن فرمایید و یا طرح و ایده مورد نظر را با کارشناسان و مشاورین ما در  

  میان بگذارید.ھمکاران ما آماده پاسخگویی بھ سواالت و درخواست ھای شما ھستند. 

ن خود از طریق طراحی و ساخت محصوالت با  ھدف اصلی مجموعھ ایران سایھ جلب رضایت مشتریا
با مشاوره رایگان در این زمینھ بھترین تصمیم را برای  کیفیت و با طول عمر باال می باشد.شما می توانید 

  انتخاب و خرید انواع سایبان برقی ماشین داشتھ باشید. 

  نحوه کار سایبان برقی ماشین چگونھ است؟ 

احتماال در کوچھ و خیابان سایبان ھای دستی را دیده اید کھ با نیروی انسانی باز و بستھ می شوند و  
ران این سایبان بھ یکباره  ا طرفد   سایبان اتوماتیک مشکالت خاص خود را دارند .با طراحی و ساخت انواع  

  افزایش پیدا کردند زیرا تنھا با فشردن یک دکمھ سایبان بھ صورت خودکار باز و بستھ می شد. 

برقی با نصب موتور الکتریکی بر روی آن از راه دور با ریموت کنترل امکان تغییر شیب    ماشین سایبان  
ن پوشش سایبان را دارند و ھمین موضوع باعث شده کھ در میان سایبان ھای تولید شده  یا باز و بستھ شد 

سایبان برقی طرفداران بسیاری داشتھ باشد.راحتی ، زیبایی و مقرون بھ صرفھ بودن سایبان ھای اتوماتیک  
  باعث شده کھ جزو پرطرفدارترین انواع سایبان ھا محسوب شوند. 

بیشتر برای فروشگاه ھای بزرگ و مغازه ھای کسب و کار استفاده می شود    از سایبان ھای تمام اتوماتیک
اما بھ دلیل زیبایی و راحتی برای ویال ، استخر و ساختمان ھای مسکونی نیز این سایبان ھا نصب و اجرا  

در تماس  ن می شوند.برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ می توانید با مشاوران ما بھ صورت رایگا 
  د. باشی

ھمان طور کھ می دانید قیمت سایبان ھای ثابت و برقی با توجھ بھ عواملی مختلفی از جملھ جنس پوشش  
سایبان ،جنس و قیمت متلایر استفاده شده در سازه و ابعاد و اندازه آن و نوع کاربرد سایبان محاسبھ می  

یکسان است ،بھ طور کلی قیمت   شود اما در این میان با توجھ بھ این عوامل در سایبان ھای ثابت و برقی
  سایبان برقی بھ دلیل نصب موتور الکتریکی نسبت بھ سایبان ثابت باالتر می باشد. 



 

 

  عدم استفاده از سایبان ماشین چھ مشکالتی را بھ ھمراه دارد؟  

اگر مجبور باشید خودرو خود را در روزھای گرم یا سرد سال در فضای بیرون پارک کنید بھ مروز زمان  
بھ دلیل تابش مستقیم نور خورشید و یا بارندگی باران و برف مشکالتی از جملھ یخ زدگی و آسیب بھ شاسی  

خواھد شد .برای جلوگیری  و بدنھ خودرو و تاثیرات مخرب بر روی باتری ماشین در اثر گرما شدید ایجاد  
  کنید.  سایبان ماشیناز این مشکالت بھتر است ھرچھ سریع تر اقدام بھ خرید 

   


