
 

 

 سقف جمع شونده  

از پرفروش ترین و پرطرفدارترین محصوالت   ( Movable retractable roofسقف جمع شونده ) 

نور مستقیم خورشید در روزهای آفتابی  موجود در مجموعه ایران سایه می باشد و برای جلوگیری از تابش  

و گرم تابستان و جلوگیری از نفوذ آب در روزهای سرد و بارانی برای پوشش فضای باز بیرون ساختمان  

 مسکونی، اداری و تجاری استفاده می شود. 

جمع شونده را می توان از راه دور کنترل کرد و از ویژگی های مهم این محصول محسوب    متحرک  سقف

.در فصل بهار و تابستان اماکن روباز از جمله رستوران،کافی شاپ، استخرهای روباز مورد  می شود 

بازار فروش عرضه  استقبال مردم قرار می گیرند.سقف های جمع شو در طرح و رنگ متفاوت تولید و به  

 می شوند. 

با نصب سقف متحرک می توانید از فضای باز بیرون ساختمان نهایت استفاده را داشته باشید.البته این سقف  

های برقی مخصوص فصل گرم سال نیست بلکه با انتخاب و نصب آن ها می توانید در فصل های سرد و  

   خانواده یا دوستان داشته باشید.  پاییز فرصت خوبی برای سپری کردن اوقات خوش در کنار 

 طراحی و تولید سقف جمع شونده 

طراحی و تولید سقف جمع شونده به دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان و سهولت در زمان باز  

و بسته شدن جزو پرفروش ترین محصوالت این مجموعه محسوب می شود.شما می توانید با انتخاب و  

جمع شو از راه دور بدون دخالت نیروی انسانی در هر زمان به هر اندازه سقف  خرید بهترین سقف برقی 

 برقی را باز یا جمع کنید بدون آنکه باز و بسته شدن سقف جمع شو صدای ناهنجاری برای شما داشته باشد. 

 سقف جمع شونده  مزایای

یط آب و هوایی مختلف  مهم ترین مزایای سقف جمع شونده مقاومت و استقامت باالی سازه در برابر شرا

می باشد.قابلیت تنظیم در هر لحظه را تنها با فشردن دکمه کنترل از راه دور دارد،قیمت مناسب و تنوع در  

طرح و رنگ و مدل سازه، قابلیت جا به جایی و استفاده دوباره از سقف جمع شو در فضای دیگر وجود  

 دارد.

یزات مدرن و شیک بر روی سقف جمع شونده  و نصب تجهعدم پرداخت هزینه های اضافی زیرساخت 

یا سقف متحرک از مجموعه ایران   برقی  سایبانامکان پذیر می باشد.چنان چه قصد خرید هر نوع سازه 

سایه را دارید می توانید به سایت رسمی مجموعه مراجعه فرمایید و محصول مورد نظر را انتخاب و  

 خریداری کنید. 

 سقف جمع شونده  تایر م

با در نظر گرفتن نوع کاربری سقف جمع شو پیش از خرید کاال این پرسش مطرح می شود که بهترین  

جنس برای ساخت سقف جمع شو چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ تا به امروزه از مواد اولیه  

و سقف برقی استفاده شده است.در این میان   سایبان تمام اتوماتیک مختلفی برای طراحی و ساخت انواع 

 استفاده از پارچه های پی وی سی بهترین انتخاب برای ساخت انواع سقف برقی محسوب می شود. 
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دوام باال و مقاومت پوشش سقف برقی در برابر شرایط آب و هوایی مختلف از دالیل محبوبیت این پوشش  

ی جمع شونده محسوب می شود.سازه اصلی سقف برقی از آلومینیوم مقاوم و سبک درست شده  در سقف ها 

 است که در برابر سایر متلایر موجود زیبایی و مقاومت و قیمت مناسبی دارد.  

 قیمت سقف جمع شونده 

س  برای اطالع از لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید با مشاورین ما در در بخش فروش در تما 

باشید.همکاران ما با بررسی شرایط محیطی و نیاز مشتریان بهترین و با کیفیت ترین سایبان و سقف برقی  

 را پیشنهاد و معرفی می کنند.

برای تعیین قیمت سقف جمع شونده عواملی چون ابعادو اندازه سایبان، جنس پوشش و پارچه به کار رفته  

قی،برند و شرکت سازنده سازه، نصب تجهیزات مدرن و  در سازه، مواد اولیه ساخت سایبان و سقف بر

هوشمند موثر هستند.شما می توانید با مشاوره رایگان در زمینه انتخاب و خرید بهترین محصوالت ایران  

 سایه را از مجموعه تخصصی طراحی و ساخت انواع سایبان و سقف برقی تهیه کنید. 

 فروش سقف برقی جمع شونده 

توسط افراد متخصص و مشاورین با تجربه    ایران سایهتولید و فروش سقف برقی جمع شونده در مجموعه  

انجام می شود.ایران سایه با سال ها فعالیت و تجربه فراوان در این زمینه توانسته است عالوه بر طراحی  

و سقف جمع شونده،نصب و راه اندازی این محصوالت را در محل    و ساخت انواع سایبان برقی فول باکس 

 توسط افراد مجرب در زمان کوتاه انجام دهد. 

 نمایندگی فروش سقف متحرک ساختمان 

شرکت تخصصی طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت ایران سایه در نظر دارد جهت آسایش  

سر کشور نمایندگی های رسمی خود را ایجاد کند.در نمایندگی  و راحتی هر چه بیشتر مشتریان خود در سرا

های مجاز مجموعه ایران سایه عالوه بر فروش محصوالت با کیفیت،خدمات نصب و راه اندازی سایبان  

 و سقف برقی با هزینه مناسب انجام می شود. 

ا در مجموعه ایران سایه  برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشناسان م 

در تماس باشید تا آن ها شما را راهنمایی کنند.هدف ما در شرکت طراحی سقف برقی ایران سایه این است  

 که رضایت مشتریان گرامی خود را با ارائه محصوالت با کیفیت جلب نماییم. 

 پروژه نصب و راه اندازی سقف جمع شونده 

یران سایه زیر نظر افراد متخصص و مجرب با تجهیزات  پروژه نصب سقف جمع شونده در مجموعه ا

کامل انجام می شود.این مجموعه با برخورداری از تیم حرفه ای و با تجربه در زمینه نصب و راه اندازی  

و سایبان ثابت،سقف متحرک و .. می تواند خدمات برتر و مناسبی را به مشتریان    سایبان اتوماتیکانواع  

 محترم ارائه دهد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و استفاده از محصوالت با کیفیت و خدمات برتر ایران سایه  

مراجعه فرمایید.همکاران ما آماده پاسخگویی به تمام سواالت  کافی است به سایت رسمی ایران سایه 

 مشتریان محترم می باشند. 
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 خدمات پس از فروش سقف متحرک ایران سایه 

و کیفیت عالی دارد.از مهم ترین ویژگی   محصوالت طراحی و تولید شده در مجموعه ایران قیمت مناسب 

ی توان پس از خرید محصول از خدمات پس از  های انتخاب و خرید محصوالت ایران سایه این است که م

 فروش سقف برقی استفاده کرد.

خدمات پس از فروش سقف برقی شامل سرویس و تعمیرات تخصصی این سازه در صورت به وجود آمدن  

در مجموعه ایران   قطعات سایبان برقیهر گونه مشکل یا خرابی می باشد و هم چنین تعمیر و تعویض 

 سایه زیر نظر کارشناس فنی انجام می شود.برای دریافت اطالعات تکمیلی با مشاورین ما در تماس باشید. 
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