
 

 

 آنچھ کھ باید درباره سایبان مغازه بدانید 

نقش مھم و اساسی در خنک نگھ داشتن فضای داخلی مغازه دارد و   ) shop canopy( سایبان مغازه 
ھمین مسئلھ باعث می شود کھ از فساد و خراب شدن بسیاری زا مواد غذایی جلوگیری کند.ھمان طور کھ  
می دانید امروزه از انواع سایبان ھای دستی و برقی برای فروشگاه و مغازه استفاده می شود .بسیاری از  

ای می شناسند.برخی از آن ھا بھ صورت دستی باز و بستھ می شوند    سایبان مغازه را بھ نام    این سایبان ھا 
و برخی دیگر بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان از راه دور تنظیم می شوند.ما در این مقالھ  

ان سایھ ھمراه  و کاربرد و مزایای آن بپردازیم با ایر سایبان مغازه قصد داریم بھ بررسی کلی مشخصات 
  باشید . 

  راھنمای انتخاب و خرید سایبان مغازه 

فروشگاه ھا و مغازه ھای بزرگ برای جلوگیری از ورود نور خورشید و ایجاد گرما در داخل    بسیاری از 
استفاده می کنند.در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی این امکان برای کسانی کھ در کار   سایبان مغازه از 

طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی ھستند با استفاده از مواد اولیھ باکیفیت مقاومت و  
باشد.یکی از   را باال برده اند تا در برابر شرایط جوی دوام و پایداری خوبی دشتھ سایبان مغازهاستحکام 

عالوه جلوگیری از ورود نور خورشید بھ داخل مغازه ،وظیفھ خنک   سایبان مغازهنکات قابل توجھ در 
نگھ داشتن فضای داخلی مغازه را نیز بر عھده دارد کھ در اکثر طراحی و تولید سایبان ھای ثابت و برقی  

ی و مزایای خاص خود را دارد سایبان ھای دستی و برقی ھر یک ویژگ بھ این موضوع توجھ شده است.
.سایبان ھای برقی تکیھ گاه عمودی ندارند و با بازوھای افقی خود می توانند پوشش مناسبی را در فضای  
باز ایجاد کنند .سایبان برقی مغازه ای بھ صورت اتوماتیک سایبان را جمع می کند و برای باز و بستھ  

  کردن سایبان نیاز بھ نیروی انسانی نیست. 

  برد سایبان مغازه کار

گفتھ بودیم از سایبان ھای مغازه ای اکثرا برای خنک شدن فضای داخل و ایجاد سایھ  ھمان طور کھ قبال 
امروزه بھ دلیل تنوع در طرح و رنگ پارچھ و   مغازه ای مراحل تولید سایبان برقیاستفاده می کنند اما 

پوشش بھ قدری زیبا و لوکس است کھ برخی از مغازه داران و صاحبان کسب و کار برای دکوراسیون  
  بیرونی مغازه و فروشگاه خود از سایبان ھای دستی و برقی مغازه ای سفارش می دھند. 

  وبسایت ام اتوماتیک می توانید با مراجعھ بھ برای ساخت و ثبت سفارش انواع سایبان ثابت و سایبان تم
مجموعھ ایران سایھ با کارشناسان و متخصصان فنی مجموعھ ما ارتباط برقرار کنید و راھنمایی و  

کارشناسان مجموعھ ایران سایھ با بررسی شرایط و بودجھ مورد نظر  مشاوره از این عزیزان بگیرید.
بھ شما مشتریان گرامی پیشنھاد می دھند،شما می توانید با  بھترین و با کیفیت ترین انواع سایبان را 

درخواست طراحی و رنگ مورد سایبان ،بھترین و زیباترین سایبان اتوماتیک مغازه را برای خود داشتھ  
  باشید. 

مغازه  برای فروشگاه و مغازه ھای مختلف استفاده می شود و بیشترین کاربرد را برای   سایبان برقی از 
مغازه ھایی از جملھ بستنی فروشی ، میوه و سبزی فروشی و فروشگاه محصوالت پروتئینی گوشت و مرغ  

دنج دارند و نقش اساسی  ، رستوران ھایی کھ دارای فضای باز بیرونی ھستند و ھم چنین کافی شاپ ھای 
  و مھمی در زیبایی و دکوراسیون خارجی فروشگاه و خنک نگھ داشتن فضای داخلی دارند. 



 

 

مغازه یا فروشگاه ھایی کھ سایبان ندارند،دمای داخلی آن ھا باال می رود و این موضوع باعث می شود کھ  
ه خود فساد مواد غذایی خواھد  تحمل گرما و دمای باال در داخل مغازه امکان پذیر نباشد و بھ ھمرا

با مشاورین و کارشناسان ما در تماس  داشت.برای اطالع از لیست قیمت محصوالت مجموعھ ایران سایھ 
  باشید.  

  سایبان مغازه مزایای مھم 

با کارشناسان ما در ارتباط باشند.برای   سایبان مغازه صاحبان کسب و کار می توانند برای سفارش انواع 
برقراری تماس می توانید با مراجعھ بھ وبسایت ایران سایھ با شماره ھای موجود در سایت تماس حاصل  

را بھتر است متناسب با دکوراسیون داخلی انتخاب و سفارش دھید زیرا در این   سایبان مغازه فرمایید.
ضای بیرونی مغازه یا فروشگاه بھ وجود می آید . زیبایی  صورت ھماھنگی بین دکوراسیون داخلی و ف

  جلب خواھد شد.  سایبان مغازه فروشگاه چند برابر می شود و تمام نگاه ھا بھ سوی 

  و فروشگاھی می باشد:  سایبان مغازه موارد زیر از مھم ترین مزایای نصب 

  با سفارش و نصب انواع  حداکثر استفاده را از محیط بیرونی رستوران ، ھتل و کافی شاپ ھا
 سایبان دستی یا اتوماتیک مغازه می توانیم داشتھ باشیم. 

  و دستی استفاده کنید ،با چاپ   برقی لیغاتیتبسایبان برای تبلیغات کسب و کار خود می توانید از
 طرح و لوگوی برند کسب و کار خود بھترین و کم ھزینھ ترین تبلیغات را دارید. 

   سایبان ھا بھ صورت دستی و برقی باز و بستھ می شوند .نمونھ اتوماتیک سایبان ھای مغازه ای
برای جلوگیری از تابش نور مستقیم  از راه دور کنترل می شوند و می توان میزان شیب سایبان را  

 خورشید تنطیم کرد. 

  دکوراسیون خارجی مغازه موجب می شود کھ فضای بیرونی  نقش مھم و اساسی سایبان ھا در
 فروشگاه زیبا و جذاب بھ نطر برسد. 

  سایبان بازویی شرکت ایران سایھ مجھز بھ تجھیزات مدرن برای طراحی و ساخت انواع سایبان چتری ، 
با بکارگیری نیروی مجرب و دارای تخصص در این زمینھ توانستھ   سایبان اتوماتیک و سایبان ثابت و 

است بھترین و با کیفیت ترین انواع سایبان را تولید کند و بھ مشتریان محترم خود ارائھ دھد .ھمان طور  
اب و ساختھ می  کھ اطالع دارید سایبان ھا بسیار متنوع ھستند و با توجھ بھ نوع کاربری و شرایط انتخ 

شوند.بھ طور کلی سایبان ھای پارکینگی برای جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید و بارش برف و  
باران بر روی خودروھا استفاده می شود و از سایبان ھای چتری در رستوران و مراکز تفریحی و  

  یش کاربرد دارد. گردشگری و آالچیق ویال کھ دارای فضای دنج و جذابی ھستند جھت راحتی و آسا

، سایبان بازویی و غیره را با توجھ متلایر استفاده شده در ساخت  سایبان چتری،    سایبان مغازه قیمت انواع  
سایبان و ابعاد و اندازه سایبان و برقی یا دستی بودن و نوع کاربرد آن محاسبھ می کنند.برای کسب اطالعات  

 توانید با مشاوران کھ در ارتباط باشید.   بیشتر در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان می



 

 

    

    


