


اختراع در ایران سایبان، تنها تولید کننده سایبان دارای ثبت

ا بیش  ایران سایبان با افتخار اعالم میدارد ب. کشور میباشد

ولید  سال تجربه درخشان یکی از پر سابقه ترین ت50از 

ا مدیریت ایران سایبان ب.  کنندگان سایبان در کشور میباشد

مهندس مردی پروژه های بیشماری را در کشور به 

لید ایران سایه بان بزرگترین تو. سرانجام رسانده است

با . کننده انواع سایبان در کشور با افتخار اعالم میدارد

عنایت به کیفیت محصوالت خود و با وجود حضور  

ایبان  قدرتمند شرکهای ترکیه ای موفق به صادرات انواع س

و قطعات سایبان به کشورهای همجوار و حتی کشورهای

.اروپایی شده است

:محصوالت ایران سایبان عبارتند از



سایبان مدل کالسکه ای
سایبان کالسکه ای با 

متر  4/5مترتا1دهنه 

.قابل تولید است

متر تا  1بازشوندگی 
سانت می 1/50

.تواند باشد



سایبان کالسکه ای
تک رنگ



ه سایبان کالسک
ای دورنگ



سایبان کالسکه ای
با پشت ثابت



سایبان کالسکه ای
با چاپ دلخواه



سایبان بازویی

سایبان بازویی به صورت دستی و 

.برقی قابل تولید است

متر قابل ساخت 6متر تا 3اندازه دهنه 

.می باشد

3سانت تا 2.50می تواند بازشوندگی

.متر را داشته باشد



مدل های سایبان بازویی

داخل باکس قرار •

.می گیرد

داخل بازوها •

.زنجیر است

داخل بازوها سیم •
بکسلی واستحکام 

.سازه سنگین است

داخل بازوها سیم •
بکسلی و استحکام

.سازه سبک است

مدل 

مدرن

مدل 

هایکالس

مدل فول 

باکس

مدل 

الکچری





مدل مدرن



مدل هایکالس



مدل مدرن



مدل فول باکس



مدل هایکالس



مدل الکچری



مدل الکچری



سایبان با چاپ  
دلخواه



سایبان خودرو







سایبان آفرود



سایبان آفرود





سایبان صدفی



سایبان ناهمتراز

.

.و به صورت ناهمتراز برای عبور آب باران نصب کرد

.

.می توان به صورت دو یا چند سایبان تولید کرد

سایبان ناهمتراز

:درصورتی که متراژ سایبان بزرگ باشد











سایبان دوطرفه

سایبان
• .سایبان دوطرفه برای پوشش دهی باال مناسب است

دو
• .قابل ساخت است6×6یا 5×5در متراژ 

طرفه
• .متر مربع را پوشش می دهد36حداکثر تا 











سایبان پوششی

متر3تا2متر،2تا1سایبان پوششی دهنه بین 

.متر می باشد1متر با بازشوندگی 4تا3

.ستقابل تولید اروکش نانو سایبان پوششی با 













سایبان چتری

سایبان چتری 

پایه کنار

به صورت 
و  3در3مربعی

و4در4مربعی 

هشت ضلعی قطر 
قابل 4و قطر 3

.تولید است

سایبان چتری 

پایه وسط

به صورت مربع 

و3در 3

هشت ضلعی 
4و قطر3قطر

.قابل تولید است



سایبان چتری پایه 
کنار مربعی



سایبان چتری پایه 
کنار مربعی



سایبان چتری پایه 
وسط هشت ضلعی



سایبان چتری پایه 
کنار هشت ضلعی



سایبان چتری پایه 
کنار هشت ضلعی



سایبان چتری پایه 
کنار هشت ضلعی



سایبان چتری پایه 

کنار هشت ضلعی با 
چاپ دلخواه



سایبان چتری قطر 
با چاپ دلخواه2



آالچیق

2در2به صورت 

2.85در 2.85

.قابل تولید است2.90در 4.25





بارانگیر

.

.بارانگیر ها با پلی کربنات دو جداره در اندازه های زیر قابل تولید است

.

80در 80

.

1.50در 1.50، 1در 1







پرده برقی

پرده برقی

همان سایبان 

.بازویی است

که عمودی  

.نصب می شود













برخی مشتریان ایران سایبان



کافه النجین



امیر شکالت



امالک رئال



کافی شاپ ناتلی



آدلی باقلوا



زتابلو فرش تبری



آبمیوه ننه آقا



باربیکیو 
6دنده 



داروخانه هالل 
احمر



پرپروک



:راه های ارتباطی

www.iransayehban.com
www.iransayeban.com
www.saybaniran.com
www.aghayesayeban.com

:شماره تماس

02144903002

02155848821

09121694829

09208199519

:کارگاه

شهرک علی آباد قاجار-بعدازخروجی اسالمشهر-غرب به شرق بزرگراه آزادگان

http://www.iransayehban.com/
http://www.iransayeban.com/
http://www.saybaniran.com/
http://www.aghayesayeban.com/

