
 

 

  چیست و چھ کاربردی در ساختمان دارد؟سایبان پنجره 

  سایبان پنجره 

بھ سازه ای گفتھ می شود کھ برای جلوگیری از تابش نور   ) Window canopies( سایبان پنجره
خورشید بھ داخل و خنک کردن محیط داخلی ساختمان استفاده می شود.سایبان ھا بھ صورت سایبان ثابت  
و سایبان برقی بر روی درب ، پنجره ساختمان نصب می شوند و فضای داخلی را در برابر باران ، نور  

و کاربرد آن   سایبان پنجره ت می کنند.در این مقالھ می خواھیم درمورد خورشید و گرد و خاک محافط
  صحبت کنیم. 

  سایبان پنجره چھ کاربردی دارد؟ 

در قدیم سایبان ھا را با الوار چوبی و پارچھ بھ شکل سنتی ساختھ و استفاده می کردند .امروزه با پیشرفت  
نیز از طراحی مدرن و مدل ھای خاص و از  در حوزه ھای مختلف در زمینھ طراحی و ساخت سایبان 

  متلایر مختلف استفاده می کنند. 

و سایبان چتری    سایبان پنجره پیشرفت علم در این زمینھ باعث شده عالوه بر سرعت در طراحی و ساخت  
باال رود و ھم چنین کیفیت و زیبایی ظاھری سایبان و طول عمر مفید این محصوالت   سایبان بازویی و 

  نسبت بھ گذشتھ باال رود . 

یکی از راھکارھای مناسب و مقرون بھ صرفھ برای جلوگیری از نفوذ آب بھ داخل ساختمان در زمان  
مھ مھم تر خنک شدن فضای داخلی بھ خاطر عدم نفوذ نور خورشید  بارش ھای شدید برف و باران و از ھ

عالوه بر ھزینھ کمتر،نصب و راه  نسبت بھ سلیر پوشش ھا  سایبان پنجره بھ داخل می باشد.استفاده از 
  اندازی راحت و سریع خواھد داشت. 

ر خورشید و  سایبان پنجره وزن چندانی ندارد و عالوه بر زیبایی ظاھری موجب محافظت در برابر نو 
نفوذ آب بھ داخل می گردد.برای اطالع از قیمت انواع سایبان ثابت و سایبان برقی می توانید با مراجعھ  

  مجموعھ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.   وبسایت بھ  

    انواع سایبان پنجره را بشناسید

(در ای میان سایبان ھای نیمھ اتوماتیک ھم   سایبان اتوماتیک تمام سایبان ھا بھ دو گروه سایبان ثابت و 
می تواند ھم بھ   سایبان پنجره یبان اتوماتیک قرار بگیرند) تقسیم می شوند.ھستند کھ می توان در گروه سا 

  صورت سایبان ثابت و ھم بھ صورت سایبان متحرک طراحی و ساختھ شود. 

سایبان ثابت پنجره ای بھ گونھ طراحی و ساختھ می شوند کھ بعد از نصب و راه اندازی دیگر قابلیت تغییر  
ھمیشھ در یک زاویھ ثابت ھستند .سایبان ثابت پنجره ای استحکام و مقاومت  شیب یا وضعیت ندارند و 

  باالیی دارند و پنجره ساختمان را در برابر آب و باد ،گرد و خاک محافظت می کند.

انتخاب مناسبی برای انواع پنجره و درب است و باید بعد از نصب از سایبان مراقبت و   سایبان پنجره 
ایجاد نشود.در مقابل سایبان برقی پنجره می تواند تغییر وضعیت و شیب دھد.سایبان  نگھداری شود تا مشکلی  

اتوماتیک پنجره می تواند در زوایای مختلف قرار بگیرد،سایبان متحرک پنجره ای خود بھ سایبان برقی و  
  بازویی تقسیم می شوند. 



 

 

سایبان ھای برقی با نصب موتور الکتریکی می توانند وضعیت و زاویھ شیب خود را تغییر دھند و در  
صورتی کھ سایبان ھای بازویی امکان تغییر وضعیت و زاویھ را بھ صورت دستی دارند.سایبان ھای برقی  

  مزایای بیشتری دارند. و بازویی نسبت بھ سایبان ھای ثابت ساختھ شده 

می توان در زمان ھای مختلف برای دید پنجره را افزایش یا محدود کرد و ھم چنین می   سایبان برقیاز 
م سال از ورود نور  توانیم در مصرف انرژی نیز صرفھ جویی داشتھ باشیم بھ طوری کھ در فصل گر

خورشید بھ داخل جلوگیری می شود و مانع افزایش گرما در محیط می شود و نیاز بھ رفع گرما با وسایل  
  سرمایشی نیست. 

در فصل سرد سال در ھنگام بارش ھای باران و برف از ورود آب بھ داخل ساختمان جلوگیری خواھد  
دستی و ھم اتوماتیک استفاده کنیم و قابلیت باز و   از سایبان کشویی پنجره می توانیم ھم بھ صورت کرد.

  ییر شیب بھ سمت عقب و جلو را دارد.غبستھ شدن و ت

از سایبان تاشو بیشتر برای فضاھای کوچک استفاده می شود و می توان بھ راحتی زاویھ سایبان را برای  
قسیم بندی ھای سایبان ھا از  جلوگیری از ورود نور خورشید و نفوذ آب بھ داخل تنظیم کرد.یکی دیگر از ت

  لحاظ جنس پوشش آن ھاست.

سایبان ھا رویھ پلی استری ، آلومینیومی ،پارچھ ای و در بعضی از مواقع شیشھ ای برای نمونھ ھای ثابت  
استفاده می شود .با توجھ نوع کاربرد و دکوراسیون بیرونی ساختمان می توانید بھترین و زیباترین سایبان  

  خود داشتھ باشید.  ه پنجر  را برای درب یا

  سایبان پنجره ارزان قیمت  

را می توان با در نظر گرفتن فاکتورھایی   سایبان پنجرهبھ طور کلی قیمت سایبان ھای مختلف از جملھ 
، دستی یا   مراحل تولید سایبان برقیاز جملھ ثابت یا متحرک بودن سایبان ، نوع متلایر بھ کار رفتھ در 

،اندازه و ابعاد سایبان و برند و شرکت سازنده و..  الکتریکی بودن سایبان ،نوع پوشش و جنس پارچھ آن 
  قیمت گذاری کرد. 

بسیاری از سایبان ھای ارزان پنجره توسط شرکت ھای بی نام و نشان و بدون اعتبار طراحی و تولید می  
و استحکام کافی را بھ دلیل استفاده از مواد بی کیفیت و نامرغوب ندارند و ھمین مسئلھ   شوند و استقامت 

  باعث کاھش عمر مفید سایبان و بروز خسارات می شود. 

تضمین کیفیت محصول توسط شرکت سازنده و گارانتی پس از فروش آن می تواند دلیل خوبی برای کیفیت  
مسئولیت ھرگونھ ایجاد مشکل پس از نصب و راه اندازی سایبان    سایبا ھا بھ شمار آید زیرا شرکت سازنده 

  را بھ عھده می گیرد و در صورت خرابی آن را برطرف می کند. 

پنجره خانھ ، آپارتمان ، سایبان   برای را از جملھ سایبان سایبان پنجرهمجموعھ ایران سایھ فروش انواع 
اندازی آن در اندازه و طرح و رنگ مختلف در  فایبرگالس پنجره ، سایبان ارزان قیمت و نصب و راه 

  کترین زمان و با ھزینھ مناسب توسط مھندسین فنی آموزش دیده انجام می دھد . 



 

 

در صورت نیاز بھ مشاوره خرید در زمینھ انواع سایبان ساختمان می توانید بھ صورت رایگان تنھا با  
ه ای ما تمام سواالت خود را مطرح کرده  مراجعھ بھ وبسایت مجموعھ و برقراری ارتباط با بخش مشاور

  و پاسخ مناسبی دریافت نمایید. 

ھمکاران مجموعھ ما آمادگی خود را جھت پاسخگویی بھ تمام سواالت شما اعالم می کنند .ایران سایھ با  
سال ھا تجربھ و فعالیت در زمینھ طراحی و ساخت انواع سایبان ثابت و سایبان متحرک مفتخر است کھ  

  رتر و یا کیفیتی را بھ مشتریان خود می دھد.  خدمات ب

    

  

  

  

 


