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Email : info@sayesazan.com

     

محصوالت سایه سازان

ارتباط با مادرباره مارزومه کاریپانل upvcاخبارمحصوالت صفحه اصلی

انبار و سوله

نسبت به  کم  ھزینه  و  سریع  اجرای 

سایر سازه ھا مزیت اصلی اجرای انبار

و صنعتی  فضاھای  برای  سایبان  و 

یو وپوشش  قوطی  اسکلت  با  تولیدی 

پی وی سی میباشد.

سایبان پارکینگ اداری

سایبان ھای پارکینگ خودرو اداری یا

پایه جلو و معموال با حذف  گروھی که 

اجرا قابل  متفاوت  طرحھھای  در 

میباشد.

سایبان خودرو مسکونی

مسکونی منازل  برای  خودرو  سایبان 

حفظ برای  سی  وی  پی  یو  پوشش  با 

خودرو در مقابل آفتاب و برف و باران

کانکس ثابت

کانکس ھای ثابت به عنوان انباری یا

با و  سبک   ، سکونت  قابل  فضای 

صرفه با اجرا در کوتاھترین زمان

https://instagram.com/saye_sazan
https://twitter.com/sayesazan
https://plus.google.com/+Sayesazan
https://www.facebook.com/sayesazan/
http://sayesazan.com/
http://sayesazan.com/products/
http://sayesazan.com/
http://sayesazan.com/products
http://sayesazan.com/news
http://sayesazan.com/about-upvc
http://sayesazan.com/resume
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86
http://sayesazan.com/contact
http://sayesazan.com/category-products/residential-parking
http://sayesazan.com/category-products/niches
http://sayesazan.com/category-products/parking-office
http://sayesazan.com/category-products/residential-parking
http://sayesazan.com/category-products/connexes-fixed
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درباره سایه سازان

شرکت سایه سازان برتراندیشه پاسارگاد اجرا کننده انواع سایبان پارکینگ سایبان اداری و خانگی و سایبان ھای خودرو با پوشش یو پی وی سی ( UPVC) جھت

خودرو ، انواع کانکس پرتابل و ثابت می باشد. این شرکت نماینده انحصاری فروش ورقھای یو پی وی سی UPVC سقفی و ورقھای سایدینگ در استانھای خراسان

رضوی ، جنوبی و شمالی میباشد.

سایبان سایه سازان اجرا و ساخت انواع سایبان ، سایبان پارکینگ ، سایبان خودرو ، کانکس ثابت و کانکس متحرک در مشھد
سایبان سایبان خودرو سایبان پارکینگ

اخبار سایبان

بیشتر بخوانید

بیمارستان خودرو  پارکینگ  سایبان  اجرای 

سلماس

شرکت سایه سازان سعی نموده تا اجرای کار خود را

95 مردادماه  در  و  ننماید  خراسان  استان  به  محدود 

اجتماعی تامین  بیمارستان  پارکینگ  سایبان  پروژه 

به را  غربی  آذربایجان  استان  در  سلماس  شھرتان 

کارفرما تحویل نمود.

بیشتر بخوانید

متر با طول ۱۲  مادپالست  یو پی وی سی  پانل 

جھت آب بندی بھتر!

یکی از مزیتھای قابل توجه ورقھای UPVC نسبت به

آن آسان  و  کامل  بندی  آب  سقفی  پوششھای  سایر 

پانل UPVC مادپالست ایران با توجه به میباشد که 

سایر محصوالت  با  مقایسه  در  متری   12 طول 

صورت به  دلخواه  سایز  به  برش  امکان  کارخانجات 
بیشتر بخوانید

سال ۱۳۹۵ مبارک

مدیریت و کارکنان شرکت سایه سازان سال نو را به

مشتریان و ھموطنان عزیز تبریک عرض مینمایند.

مطالب سایبان

شرکت سایبان سایه سازان دارای سابقه طوالنی در زمینه سایبان پارکینگ و سایبان خودرو  در مشھد می باشد. سایبان پارکینگ و سایبان خودرو شرکت سایه سازان

دارای طراحی بسیار زیبا و کیفیت عالی می باشد. سایبان ھای پارکینگ و سایبان ھای خودرو  به صورت ضد حریق و  پوشش UPVC تولید و برای مقابله با آفتاب, باران

و برف ساخته می شود. اسکلت سایبان پارکینگ و خودرو به گونه ای طراحی و ساخته شده است که تحمل بار بسیار سنگین را دارند .  حذف پایه جلو و در طرحھھای

http://sayesazan.com/news/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://sayesazan.com/news/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://sayesazan.com/news/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d9%88%d9%84-12-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa
http://sayesazan.com/news/%d9%be%d8%a7%d9%86%d9%84-%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d9%88%d9%84-12-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa
http://sayesazan.com/news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-1395-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9
http://sayesazan.com/news/%d8%b3%d8%a7%d9%84-1395-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9
http://sayesazan.com/category/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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و برف ساخته می شود. اسکلت سایبان پارکینگ و خودرو به گونه ای طراحی و ساخته شده است که تحمل بار بسیار سنگین را دارند .  حذف پایه جلو و در طرحھھای

متفاوت قابل اجرا است. در ساخت سایبان خودرو و سایبان پارکینگ سایه سازان حداقل تعداد پایه به کار برده شده است .

سایبان خودرو و پارکینگ از سایبان سایه سازان در ھر فضایی مانند اداری, خانگی و .... که نیاز به یک سایبان دارند قابل اجرا می باشد. تمامی ساختار سایبان فلزی و

از پوشش UPVC  و مراحل نصب سایبان بسیار سریع و کم دردسر می باشد .

بیشتر بخوانید

اجرای سایبان پارکینگ

پارکینگ سایبان  و  خودرو  سایبان  ای  حرفه  اجرای 

شرکت سایبان سایه سازان دارای سابقه طوالنی در

مشھد در  خودرو  سایبان  و  پارکینگ  سایبان  زمینه 

می باشد. سایبان پارکینگ و سایبان خودرو شرکت

سایه سازان دارای طراحی بسیار زیبا و کیفیت عالی

بیشتر بخوانید

در  UPVC ھای  ورق  از  استفاده  مزایای 
سایبان و کانکس

سایبان ساخت  در   UPVC ھای  ورق  از  باید  چرا 

کرد؟ استفاده  کانکس  و  پارکینگ  سایبان  و  خودرو 

و پوششی  ورقھای  از  استفاده  مزایای  مھمترین 

پانلھای UPVC مقاومت در برابر زلزله: در یک شرایط

شناخته معیارھای  با  استاندارد   
ً
کامال آزمایشگاھی 

بیشتر بخوانید

محصوالت سایبان سایه سازان

: انواع  کننده  اجرا  و  تولید  سازان  سایه  شرکت 

سرکت پارکینگ  سایبان  خودرو,  سایبان  سایبان, 

سایبان ساخت  ی  زمینه  در  سازان  سایه  سایبان 

اتاقک  ، آالچیق   ، خودرو   سایبان   ، ماشین  پارکینگ 

(کانکس)  و دیواره کرکره ای جھت محافظت و امنیت

بیشتر بخوانید

اجرای سایبان پارکینگ و سایبان خودرو

اجرای سازان  سایه  سایبان  شرکت  خدمات  دیگر  از 

تخصصی سایبان پارکینگ و سایبان خودرو می باشد.

ھندسی مختلف  اشکال  با  ھایی  سازه  ھا  سایبان 

(سینوسی,گنبدی و ……..) متناسب با نوع محوطه که

با دارد.  بر  در  را  استحکام  حال  عین  در  و  زیبایی 

بیشتر بخوانید

سایبان پارکینگ برای خودرو

می که  ھمانطور  خودرو  سایبان  و  پارکینگ  سایبان 

به نیاز  ھا  خودرو  سال  فصول  تمام  در  دانیم 

نور در  ھا  خودرو  کردن  پارک  دارند.  سایبان 

گرمای ایجاد  سبب  تابستان  در  آفتاب  مستقیم 

و پاییز  در  و  میشود  خودرو  داخل  در  شدید  بسیار 

بیشتر بخوانید

سایبان و  خودرو  سایبان  ھای  کاربرد 
پارکینگ

شرکت سایه سازان در مشھد مجری نصب سایه بان

مختلف نقاط  در  پارکینگ  سایبان  و  خودرو  سایبان 

ازسایبان کیفیت  باالتزین  و   UPVC پوشش  با  ایران 

ھا می توان برای مصارفی از قبیل موارد زیر استفاده

کرد.     تمامی ساختار سایبان ھای سایه سازان فلزی
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بیشتر بخوانید

سایبان خودرو سایه سازان مشھد

مجری سازه ھای سایبان خودرو سایه سازان طراح و 

و خودرو  سایبان  انواع  و   U.PVC پوشش  با  سبک 

می باشد . شرکت مناسب  قیمت  سایبان پارکینگ با 

سایبان ساخت  ی  زمینه  در  سازان  سایه 

اتاقک و  ، آالچیق   ، ، سایبان  پارکینگ  ,سایبان  خودرو 

بیشتر بخوانید

سایه پارکینگ  سایبان  خودرو  سایبان 
سازان مشھد

شرکت سایبان سایه سازان دارای سابقه طوالنی در

در خودرو   سایبان  و  پارکینگ  سایبان  زمینه 

خودرو سایبان  و  پارکینگ  سایبان  باشد.  می  مشھد 

و زیبا  بسیار  طراحی  دارای  سازان  سایه  شرکت 

و پارکینگ  ھای  سایبان  باشد.  می  عالی  کیفیت 

بیشتر بخوانید

شھرک پارکینگ  سایبان  پروژه  انجام 
ویالیی گلستان قشم

به توان  می  سازان  سایه  ھای  کار  نمونه  دیگر  از 

خودرو ھای  سایبان  و  پارکینگ  ھای  سایبان  انجام 

که  , کرد  اشاره  قشم  در  گلستان  ویالیی  شھرک 

این انجام  برگزاری  مجری  سازان  سایه  شرکت 

سایبان ھا می باشد.  

بیشتر بخوانید

معایب و مزایای استفاده از سازه فضایی
برای سایبان خودرو

برای فضایی  سازه  از  استفاده  ومزایای  معایب 

سایبان خودرو یکی از سازه ھایی که این روزھا برای

مشتریان استقبال  با  پارکینگ  و  خودرو  سایبان 

SPACE FRAME روبرو شده است سازه فضایی یا 

(یا لوله  از  استفاده  با  که  فضایی  سازه  دارد.  نام 
بیشتر بخوانید

آموزش ساخت سایبان

آموزش ویدیو  زیبا  سایبان  ساخت  آموزش  ویدیو 

استفاده برای  ساده  صورت  به  باغچه  و  ساختسایبان 

در حیاط و باعچه مدت زمان این ویدیو ۱۴ دقیقه است

و موضوع این ویدیو آموزش ساخت سایبان می باشد

و خودرو  سایبان  مورد  در  بیشتر  جزییات  برای  برای 

بیشتر بخوانید

متقاضیان اجرای توصیه سایه سازان به 
سایبان خودرو و سایبان پارکینگ

سایبان اجرای  متقاضیان  به  سازان  سایه  توصیه 

بارندگی فصل  شروع  با  پارکینگ  سایبان  و  خودرو 

توجه به موارد دیگری غیر از میزان سایه ایجاد شده

بندی میرسد: ۱-آب  نظر  به  الزامی  و زیبایی سایبان 

الزم است سایبان خودرو سایبان , سایبان مناسب : 

http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/car-parking-canopy.html
http://sayesazan.com/car-parking-canopy.html
http://sayesazan.com/car-parking-canopy.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%8a.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%8a.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%8a.html
http://sayesazan.com/car-canopy-shadow-maker.html
http://sayesazan.com/car-canopy-shadow-maker.html
http://sayesazan.com/car-canopy-shadow-maker.html
http://sayesazan.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1.html
http://sayesazan.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%db%8c.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
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بیشتر بخوانید

آینده سایبان خودرو

پارکینگ ھای  سایبان  و  خودرو  سایبان  آینده  نسل 

چگونه خواھد بود؟ با پیشرفت روز افزون فن آوریھای

جدید نسل  ظھور  منتظر  باید  زودی  به  مسلما  نوین 

ھا سایبان  این  شما  نظر  به  اما  باشیم.  خودرو  سایبان 

چگونه خواھد بود؟ در حال حاضر شرکت سایه سازان

بیشتر بخوانید

سایبان ھای پارچه ای

 کاربردی و
ً
اولین نمونه ھای سایبان با اھداف صرفا

شدید نور  سد  و  پنجره  پوشاندن  جھت  به  تنھا 

این سایبان می گرفتند.  قرار  مورد استفاده  آفتاب 

گاز مانند  شفاف  نیمه  ھای  پارچه  از  اغلب  که  ھا 

گران ھای  پرده  از  حفاظت  برای  شدند  می  دوخته 

بیشتر بخوانید

استفاده از سایبان

مي سبب  گرمسیر  مناطق  در  سایبان  از  استفاده 

دوره در  ساختمان  برودتي  بار  میزان  تا  گردد 

اقلیم با  مناطق  در  اما  یابد.  کاھش  آن  سرمایش 

سردتر این امر مي تواند بر روند گرمایش ساختمان

الزم لذا  بگذارد.  منفي  تاثیر  سال،  سرد  فصول  در 

بیشتر بخوانید

(ابعاد پارکینگ  سایبان  مناسب  ابعاد 
سایبان خودرو)

خودرو ھر  برای  مناسب  پارکینگ  سایبان  ابعاد 

متراژ اجرای  اینکه  دانستن  برای  است؟  چقدر 

به است  چقدر  ما  خودرو  برای  نیاز  مورد  سایبان 

نظر در  باید  ابتدا  کرد.  توجه  باید  مختلفی  موارد 

یا میشود  به صورت گروھی اجرا  گرفت که سایبان 

بیشتر بخوانید

خودرو (سایبان  پارکینگ  متحرک  سایبان 
متحرک)

پارکینگ برای  که  ھایی  سایبان  میدانیم  که  ھمانطور 

متحرک و  ثابت  شکل  دو  به  میگردند  اجرا  ھا  خودرو 

طراحی و اجرا میگردند. یقینا سایبان متحرک با امکان

و اولویت  دارای  میبایست  حیاط  فضای  از  شدن  جمع 

اجرای سازان  سایه  شرکت  توصیه  .اما  باشد  برتری 
بیشتر بخوانید

تاریخچه سایبان

دنیای در  سایبان  مختلف  ھای  تاریخ  در  سایبان 

باستان سایبان برای اولین بار در تمدن مصر باستان

نام با  سایبان  از  بار  اولین  شد.  استفاده  سوریه  و 

و مغازه ھا  برای  و  می کردند  یاد  بافته”  “حصیرھای 

می کردند. یک شاعر رومی به خانه ھا از آن استفاده 

بیشتر بخوانید

نیاز به سایبان خودرو – سایبان پارکینگ

استفاده خودرو  برای  پارکینگ  سایبان  از  باید  چرا 

خودرو بر  بنفش  ماورا  اشعه  مخرب  اثرات  کنیم. 

پارک رانندگان  از  خیلی  چرا  سایبان:  بدون  ھای 

شدن گرم  آیا  می دھند؟  ترجیح  را  سایه  در  کردن 

خودرو زیر نور آفتاب می تواند به آن آسیب بزند؟

بیشتر بخوانید

کلمات مشابه با سایبان

abat jour arbour bower canopy hovel سایبان 

marquee parasol pergola sunshade umbrella abat

bower باغ ھوا    ،پنجره  ،سایبان  چراغ  پرتوافکن   jour

بان سایه   : معماری  االچیق   : عمران  ،سایبان  ،االچیق 

اتومبیل ،کروک  ،خیمه  قایق  چتر،روکش  طاقه   canopy

بیشتر بخوانید

معنی سایبان

. افتاب  از  جلوگیری  برای  سایبان  سایبان      معنی 

پرده, چتر,  شود.  می  استفاده  خاک  و  باران 

آفتاب, از,  جلوگیری  چادریاھرچیزدیگربرای 

چیزی سایوان  شدن,  آفتاب  بندومانع  ھرچیزسایه 

تا میداشتند  بزرگان  سر  بر  که  چتر  مانند  باشد 

http://sayesazan.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88.html
http://sayesazan.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%db%8c.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%db%8c.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7.html
http://sayesazan.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88.html
http://sayesazan.com/sayeban-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/sayeban-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/sayeban-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af.html
http://sayesazan.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af.html
http://sayesazan.com/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
http://sayesazan.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86.html
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لینک ھای مرتبط

مطالب سایه سازان

انبار و سوله

سایبان پارکینگ اداری

سایبان پارکینگ مسکونی

سایبان چیست

سایبان خوب

کانکس ثابت

کانکس متحرک

سایبان

سایبان خودرو

سایبان پارکینگ

تماس با ما

مشھد – بلوار پیروزی -بین پیروزی 35 و 37 -پالک 281

(جنب باطری میالد)طبقه اول -واحد 1 سایه سازان

info@sayesazan.com

38823156 (051) فکس : 38823157 (051)

0915 501 5100

برچسب ھا

انواع سایبان ماشینسایبان پارکینگ شیرازانواع

سایبانسایبان برقی مغازهUMBRELLAطرح سایبان

مھرسایبان خودرو بجنوردسایبان کولر اصفھانسایبان

متحرک پارکینگسایبان شیشه ماشینسایبان متحرک

تراس

اجرای سایبان پارکینگ

مزایای استفاده از ورق ھای UPVC در سایبان و

کانکس

محصوالت سایبان سایه سازان

اجرای سایبان پارکینگ و سایبان خودرو

سایبان پارکینگ برای خودرو

کاربرد ھای سایبان خودرو و سایبان پارکینگ

سایبان خودرو سایه سازان مشھد

سایبان خودرو سایبان پارکینگ سایه سازان

مشھد

انجام پروژه سایبان پارکینگ شھرک ویالیی

گلستان قشم

معایب و مزایای استفاده از سازه فضایی برای

سایبان خودرو

آموزش ساخت سایبان

طراحی وب  سایت و بھینه سازی سایت توسط گرین وب

بیشتر بخوانید

سازان سایه  پارکینگ  ھای  سایبان 
مشھد (نمونه سایبان خودرو)

پارگینگ به سایبان  ھای  کار  نمونه  مشاھده  برای    

کنید.   مراجعه  مصوالت  گالری  قسمت 

معموال که  گروھی  یا  اداری  خودرو  پارکینگ  سایبان 

اجرا قابل  متفاوت  طرحھھای  در  و  جلو  پایه  حذف  با 

با مسکونی  منازل  برای  خودرو  سایبان  میباشد. 

بیشتر بخوانید

گروھی ھای  سایبان  خصوص  در  آنچه 
باید بدانیم

سایبان ھا از  دسته  آن  به  گروھی  سایبانھای      

پارک جھت  پیوسته  صورت  به  که  میشود  اطالق 

بیشتر از ۱۰ خودرو طراحی و اجرا شده باشد. در این

به مقرون  و  سازه  پیوستگی  لحاظ  به  سایبان  نوع 

صرفه بودن اجرا بھتراست جانمایی پارک خودرو ھا
بیشتر بخوانید

سایبان خودرو

پی یو  پوشش  با  مسکونی  منازل  برای  خودرو  سایبان 

و برف  و  آفتاب  مقابل  در  خودرو  حفظ  برای  سی  وی 

سازان سایه  خودرو  سایبان  از  برخی  لیست  باران 

سایبان مزاحم  پایه  بدون  خودرو   ۴ جھت  سایبان 

شیب با  خودرو  سایبان  قشم  گلستان  شھرک  ویالھای 
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