
 

 

 سایبان ماشین ارزان

در حال حاضر یکی از موارد ضروری و مهم برای  )cheap car awnings (سایبان ماشین ارزان
محافظت و مراقبت از خودرو در برابر نور مستقیم خورشید و بارش پراکنده باران و برف و .. می 

باشد.با نصب سایبان می توان خودرو سایر وسایل نقلیه را در برابر این شرایط محافطت کرد.حال این 
سایبان ماشین  خریداری کنیم و چطور می توانیم ن ماشینسایبا سوال مطرح می شود که چرا باید

بخریم برای دریافت پاسخ این سواالت با مشاورین و کارشناسان مجموعه ایران سایبان در ارتباط  ارزان
 .باشید

 

 

 و سایبان ثابت یکی از بهترین و معتبر ترین شرکت های طراحی و تولید انواع مجموعه ایران سایبان
در کشور است که با برخورداری از نیروی حرفه ای و متخصص در این زمینه توانسته  سایبان متحرک

است محصوالت با کیفیت و مقرون به صرفه ای را تولید و به بازار فروش عرضه نماید.برای کسب 
 .اطالعات بیشتر در زمینه و انتخاب سایبان ماشین ارزان با مشاورین ما همراه باشید

 
 ن ارزانانتخاب سایبان ماشی

 

مهم نیست ماشین شما چه مدلی داشته باشد و چه مقدار برای خرید آن هزینه کرده اید،برای محافظت و 
ارزان یکی از مواردی است که  سایبان ماشین نگهداری از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید.انتخاب
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ر د سایبان ماشین ارزان و نصب برای نگهداری از انواع خودرو در تمام فصل استفاده می شود.با خرید
 .حیاط خانه می توان با کمترین هزینه خودور را در برابر شرایط آب و هوایی مختلف محافظت کرد

 

 

کمی خالقیت استفاده چند منظوره ای داشته باشیم.به طور مثال می توان  می توان با سایبان ماشین از
فضای باز بیرون ساختمان را با نصب سایبان ماشین به محیطی برای برگزاری دورهمی های خانوادگی 
و دوستانه تبدیل کنیم.سایبان های ماشین انواع مختلفی دارند،آن را می توان به صورت ثابت یا متحرک 

رد.برخی از آن ها با طراحی خاص برای محیط هایی با فضای کم تولید شده اند که به آن ها خریداری ک
 .سایبان های ماشین تاشو گفته می شود

در صورت نیاز استفاده می شود و به راحتی می توان آن را در مواقع لزوم باز  سایبان ماشین تاشو از
د شما را در زمینه انتخاب بهترین و با کیفیت ترین یا بسته کرد.مشاورین ما در ایران سایبان می توانن

سایبان ماشین راهنمایی کنند.برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خرید و نصب سایبان برقی ماشین 
 .ارزان با آن ها در تماس باشید

 
 نمایندگی فروش سایبان ماشین ارزان

 

شور است که سال ها در زمینه طراحی و ایران سایبان یکی از شرکت های مهم و دارای اعتبار در ک
و ثابت فعالیت کرده و محصوالت سایبانی را با باالترین کیفیت طراحی و تولید می  سایبان برقی ساخت

نماید.این مجموعه جهت دسترسی راحت مشتریان به خدمات و خرید محصوالت در نظر دارد نمایندگی 
می توانید با مراجعه به نمایندگی های رسمی  های فروش و ارائه خدمات خود را گسترش دهد.شما

 .از خدمات مربوط به سایبان بهره مند شوید ایران سایبان مجموعه



 

 

 

 

و  سایبان ثابت پارکینگ و انواع سایبان برقی خدمات قابل ارائه در این مجموعه عالوه بر فروش
عمیر راه اندازی و ت،سایبان کالسیک و .. نصب و سایبان دوطرفه،سایبان تبلیغاتی،سایبان چتریخودور،

و تعویض قطعات سایبان می باشد.برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و اطالع از قیمت 
محصوالت ایران سایه و هزینه نصب و راه اندازی سایبان در محل می توانید با شماره تماس درج شده 

 .در سایت در تماس باشید

 
 عوامل موثر بر قیمت سایبان ماشین

 

افت اطالعات الزم در مورد مزایای انتخاب و خرید سایبان ماشین این سوال در ذهن افراد پس از دری
مطرح می شود که برای خرید این سایبان چه اندازه باید هزینه کنیم؟ چطور می توان قیمت باال یا ارزان 

سخ به این ارا تشخیص داد؟عوامل موثر بر تعیین قیمت سایبان ماشین چیست؟برای پ سایبان ماشین بودن
سواالت می توان قبل از انتخاب و خرید سایبان ماشین از مشاورین و کارشناسان متخصص در این زمینه 

 .کمک بگیریم

کارشناسان ما در بخش فروش و مشاوره با انجام بررسی های الزم در مورد نیاز و خواسته 
ریان معرفی و پیشنهاد می کنند.به مشتری،میزان بودجه در اختیار آن ها و .. بهترین سایبان را به مشت

شامل متریال و مواد اولیه به کار رفته در طراحی و  قیمت انواع سایبان طور کلی عوامل موثر بر تعیین
 .می شود اندازه سایبان ،جنس و نوع پارچه یا پوشش سایبان ماشین،ابعاد وسایبان ساخت سازه

حرک بودن آن، برند و شرکت طراح و تولید کننده هم چنین نوع و عملکرد سایبان از لحاظ ثابت یا مت
یران ا سایبان از فاکتورهای موثر بر تعیین قیمت سایبان می باشند.برای دریافت لیست قیمت محصوالت



 

 

و دریافت مشاوره رایگان در زمینه انتخاب و خرید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی می توانید  سایبان
 . به سایت مجموعه مراجعه فرمایید

 
 نصب سایبان ماشین ارزان

 

یکی از خدمات مهم مجموعه ایران سایبان است که توسط نصاب های  سایبان ماشین نصب و راه اندازی
شود.اجرا و راه اندازی سایبان به اندازه طراحی و ساخت آن اهمیت  حرفه ای و مجرب انجام می

دارد.از این رو باید توسط افراد متخصص و زیر نظر کارشناسان انجام شود تا مشکلی در زمان باز و 
بسته شدن سازه برای دیگران ایجاد نشود.برای اطالع از هزینه خدمات نصب و راه اندازی سایبان 

 .انید با مشاورین ما در تماس باشیدماشین ارزان می تو

 
 جنس سایبان ماشین

 

در گذشته متریال ساخت و طراحی سایبان برای خودرو بسیار محدود بود اما امروزه با پیشرفت در 
محکم با پوشش متفاوت هستیم. جنس پارچه  ساخت انواع سایبان ماشین زمینه تکنولوژی شاهد طراحی و

االیی دارد.کیفیت پارچه به کار رفته در سایبان ماشین بر روی قیمت آن یا پوشش سایبان ماشین تنوع ب
 .تاثیر مستقیم دارد

هر چه کیفیت و جنس پارچه سایبان ماشین بهتر باشد ، طول عمر سایبان نیز بیشتر می شود.می توانید 
ایه با ان سرا پارچه ای یا سقف پلی کربنات، پی وی سی انتخاب کنید.مجموعه ایر سایبان ماشین پوشش

می تواند شما را  سایبان برقی و سایبان ثابت سال ها تجربه و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع
 .در این زمینه راهنمایی کند

همکاران ما در مجموعه ایران سایبان آماده ارائه خدمات برتر و با کیفیت و پاسخگویی به تمام سواالت 
رقراری ارتباط با بخش مشاوره ای می توانید با شماره های درج شما مشتریان محترم می باشند،جهت ب

شده در سایت در تماس باشید.هدف ما در این مجموعه جلب رضایت مشتریان محترم و مشاوره رایگان 
 .به آن ها در زمینه انتخاب و خرید محصوالت می باشد

یبان جهت اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان مجموعه ایران سا
 تماس بگیرید

02155441824 

09121383250 
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