
 

 

  سایبان کافی شاپ  

می باشد   یکی از سایبان ھای مدرن و بسیار کارآمد ) Coffee Shops Shedsسایبان کافی شاپ (
می    سایبان کافی شاپکھ امروزه در بازار خرید انواع سایبان طرفداران خاص خود را پیدا کرده است.از  

توان برای محافظت و مراقبت از تابش نور خورشید ، جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب باران و برف بھ  
  داخل مغازه می توان استفاده کرد. 

صاحبان کافی شاپ و مدیران رستوران و ھتل ھایی کھ دارای فضای باز ھستند می توانند با انتخاب بھترین  
فضای بیرونی را برای برگزاری مراسم و دورھمی ھای دوستانھ و فضای دنج برای   سایبان کافی شاپ

  گفتگو افراد مھیا کنند. 

اورین و کارشناسان مجموعھ ایران سایھ با  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ می توانید با مش
مراجعھ بھ وبسایت در ارتباط باشید . مشاورین ما شما را در زمان انتخاب و خرید انواع سایبان برقی ،  

  سایبان چتری و .. راھنمایی خواھند کرد.   ، سایبان تبلیغاتی  سایبان بازویی ، سایبان دوطرفھ ،

  انواع سایبان کافی شاپ 

سایبان ھای کافی شاپ در انواع طرح ، مدل و رنگ طراحی و تولید می شوند. بھ طور کلی سایبان ھای  
دو دستھ کلی سایبان ثابت و سایبان برقی تقسیم    طراحی شده توسط شرکت ھای متخصص در این زمینھ بھ

می شوند.سایبان ھای برقی بھ دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی آن و ایجاد راحتی و امنیت بیشتر در  
زمان باز و بستھ کردن آن بیشتر مورد عالقھ کافی شاپ و رستوران دارانی کھ دارای فضای باز بیرونی  

  ھستند قرار می گیرد. 

استفاده می شود و بھ دلیل زیبایی و   سایبان کافی شاپ ھای چتری ثابت و متحرک نیز بھ عنوان سایبان 
شیک بودن آن ھا طرفداران بسیاری را پیدا کرده اند.بھ طور کلی ھرچھ سایبان محکم و بادوام تر باشد  

و سایبان ثابت را می توان    سایبان برقیبرای فضای بیرون مناسب تر است.در کافی شاپ ھا انواع مختلف  
  استفاده کرد. 

مھم ترین فاکتور در استفاده از انواع سایبان برای کافی شاپ این است کھ محیط گرم و صمیمی برای  
یجاد کند .شما می توانید برای ثبت سفارش خود و انتخاب بھترین و با کیفیت ترین انواع  مشتریان ا
  ایران سایھ مراجعھ نمایید و با طرح و مدل ھای مختلف سایبان آشنا شوید.     وبسایتسایبان بھ 

  قیمت سایبان کافی شاپ

کتورھای مشخص کھ در طراحی و تولید انواع آن بھ کار می رود مشخص  قیمت سایبان ھا با توجھ بھ فا
می شود . اما بھ طور کلی قیمت سایبان ھای کافی شاپ را می توان بھ نوع کاربرد سایبان کھ ھمان برقی  
یا ثابت بودن ، جنس پارچھ یا پوشش سایبان ، مساحت محیطی کھ قرار است سایبان در آن جا نصب و راه  

  د. اندازی شو

ازه  و سایبان ثابت برای کافی شاپ ، ابعاد و اند  مراحل تولید سایبان برقینوع متلایر بھ کار رفتھ در 
سایبان، تجھیزات و تکنولوژی ھایی کھ بر روی سایبان بھ منظور زیبایی و لوکس بودن نصب می شود،  

  ھمھ ار فاکتورھای مھم در تعیین قیمت سایبان ھای کافی شاپ می باشد. 



 

 

  خرید سایبان کافی شاپ 

ر بیرون ساختمان  با انتخاب و خرید سایبان برای کافی شاپ ، رستوران و ھتل ھایی کھ دارای فضای باز د 
ھستند می توانید از این فضا برای پذیرایی مشتریان خود استفاده کنید.بسیاری از افراد تمایل دارند در  
فضای بیرونی کافی شاپ یا رستوران غذای خود را میل کنند.شما می توانید از این فرصت استفاده کنید و  

افی شاپ فضای صمیمی و گرمی را برای پذیرایی  با خرید بھترین و با کیفیت ترین انواع سایبان برای ک 
  از مشتریان درست کنید. 

با مشکالتی رو بھ رو می شوند و   سایبان اتوماتیکبسیاری از افراد در زمان خرید انواع سایبان ثابت و  
ان سایھ آماده  نمی توانند بھترین سایبان را از لحاظ استقامت و محکم بودن انتخاب کنند.ھمکاران ایر

پاسخگویی در این زمینھ ھستند،شما می توانید با مراجعھ بھ سایت ایران سایھ با مشاورین و کارشناسان  
  متخصص مجموعھ ما در تماس باشید و تمام سواالت خود را مطرح نمایید. 

  سایبان کافی شاپ ارزان

با توجھ بھ اندازه و ابعاد سایبان    قیمت سایبان ھای مناسب برای کافی شاپ ، مغازه و فروشگاه ھای بزرگ 
، کاربرد و ساختار فنی سایبان و نوع مواد بھ کار رفتھ در طراحی و ساخت سایبان محاسبھ می شود  
.کارشناسان با بررسی دقیق سایبان از لحاظ فنی و میزان مقاومت و ایمنی قیمت مشخصی را برای آن ھا  

  تعیین می کنند. 

ید شده توسط شرکت ھای دارای نام و نشان معتبر مسلما از قیمت باالیی  سایبان ھای استاندارد و تول
برخوردار ھستند زیرا این شرکت ھا بھ دلیل اعتبار و کیفیت محصوالت خود ،سایبان ھای گران قیمتی را  
طراحی و تولید می کنند.البتھ در این میان شرکت ھای متخصص در این زمینھ ھستند کھ با توجھ بھ میزان  

  ھ مشتریان بھترین و ارزان قیمت ترین سایبان را طراحی و تولید می کنند. بودج

ایران سایھ با مشاورین و کارشناسان ما در   سایبان کافی شاپ شما می توانید برای اطالع از لیست قیمت 
تماس باشید و از راھنمایی این عزیزان در خصوص انتخاب و خرید بھترین سایبان بھره مند شوید.ھدف  

جلب رضایت مشتریان گرامی می باشد کھ با طراحی و تولید محصوالت با  در مجموعھ ایران سایھ    اصلی
  کیفیت و متسحکم ایجاد خواھد شد. 

  نصب سایبان برای کافی شاپ

رستوران و ھتل ھا بھ منظور حفاظت از نور خورشید و بارش  سایبان ھای نصب شده برای کافی شاپ ، 
ورت برف و باران استفاده می شود.البتھ باید این نکتھ در ھنگام انتخاب  ھای پراکنده در طول سال بھ ص

و خرید انواع سایبان در نظر داشتھ باشید کھ نصب و راه اندازی سایبان باید توسط افراد متخصص و  
  مجرب در این زمینھ انجام شود. 

است کھ تنھا باید توسط  نصب سایبان برای کافی شاپ ، رستوران و سایر بخش ھا امری تخصصی و فنی  
افراد کاربلد و باتجربھ انجام شود تا از بروز حوادث و آسیب ھای جدی جلوگیری شود.کارشناسان فنی  
ایران سایھ می توانند در کمترین زمان و با ھزینھ مناسب سایبان ھای برقی و سایبان ثابت را برای فضای  

  باز ساختمان نصب کنند. 



 

 

اع سایبان تنھا کافی است با مراجعھ بھ سایت و برقراری تماس با بخش فنی  برای نصب و راه اندازی انو
از آن ھا درخواست استفاده از خدمات نصب و راه اندازی سایبان را داشتھ باشید.متخصصان فنی مجموعھ  

ب  ایران سایھ با برخورداری از تجھیزات و ابزارآالت مطمئن انواع سایبان را در زمان کوتاه با ھزینھ مناس
  نصب و راه اندازی می کنند.

     

    


