
 

 

 اردئونی در نمایندگی سایپاراهبند آک

، راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا، راهبند  )Accordion Barrier  ( راهبند آکاردئونی
، راهبند، راهبند برقی مورد استفاده در نمایندگی آقای بخشی سایپا در ساری، راهبند کشویی آکاردئونی یا

 راهبند برقی آکاردئونی

ای ساختاری شبیه ساز آکاردئون دارد. این راهبند مانند آکاردئون راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا دار
باز و بسته می شود. با استفاده از چرخ های راهبند آکاردئونی به سادگی می توان آن را باز و بسته کرد. 

این راهبند دارای سیستم اتوماتیک و ضد برخورد با مانع می باشد و حمل آن به سادگی صورت می 
راهبندهای دیگر راهبند آکاردئونی از بازوی افقی برخوردار نیست و می تواند حدودا تا  گیرد. برخالف

 .متر را پوشش دهی کند 30عرض 

از ویژگی های منحصر به فرد راهبند آکاردئونی جاگیری بسیار کم آن می باشد. امکان جا به جایی و 
اهبند آکاردئونی قابلیت حرکت دستی نصب آسان راهبند آکاردئونی به مکان دیگر، در زمان قطع برق ر

را دارا می باشد، در هنگام کار با راهبند آکاردئونی دارای مصرف پایین برق می باشد، دارای نمایشگر 
روان ال ای دی، این قابلیت را دارد که بدون ریل نصب گردد، جنس درب های این راهبند از استیل ضد 

 .متر نیز می باشد 30ابلیت نصب تا طول متر و ق 160زنگ می باشد و دارای ارتفاع 

دارای حرکتی آرام و بدون لرزش و ایستایی باال می باشد. در برابر صدمات محیطی و اشعه خورشید 
 .مقاومت باالیی دارد

نصب می گردد.  راهبند اتوماتیک و راهبند دستی به دو صورت راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا
محدودیت فضا امکان پذیر نیست،   استفاده از این راهبند برای مکان هایی که از راهبند اهرمی به سبب

گزینه مناسبی است. بیشتر از این راهبند برای ورودی اماکن های پرتردد می توان استفاده کرد و به 
می توان از این راهبند در جاده ها و  نیز به شمار می رود. به راحتی  عنوان مانعی برای کنترل ترافیک

 .بزرگراه ها و معابر به عنوان مانعی برای کنترل ترافیک استفاده نمود

 نصب راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا

راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا توسط نیروهای مجرب شرکت ایران راهبند صورت می گیرد. 
راهبند آکاردئونی در  ایپا در ورودی اماکن ها نصب می گردد. در زمینهراهبند آکاردئونی در نمایندگی س

با داشتن تجربه بسیار باال می توانند کمک بسیار خوبی به شما مشتریان  ایران راهبند تیم نمایندگی سایپا
 .یز داشته باشندعز

راهبند  مراجعه نمایید و درخواست نصب ایران راهبند پس به راحتی می توانید به نمایندگی های
ی به نمایندگی ما مراجعه نمایید می داشته باشید. در صورتی که نمی توانید به صورت حضور آکاردئونی

توانید با کارشناسان و مشاورین فروش تماس بگیرید تا راهنمایی های الزم را از آن ها دریافت نمایید. 
 .نیروهای ما راهبند آکاردئونی را در مکانی که از قبل مشخص و تعیین شده نصب می کنند

 قیمت راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا
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با باالترین کیفیت ممکن تولید و  راهبند آکاردئونی ران راهبند محصوالت خود را از جملهشرکت ای
 .عرضه می شود. این شرکت محصوالت خود را با بهترین قیمت روانه بازار می کند

می تواند  راهبند آکاردئونی ن در زمینه فروش و نصبایران راهبند با در اختیار داشتن بهترین مشاوری
عالوه بر  ایران راهبند .کمک فراوانی به شما مشتریان عزیز برای خرید ارزان ترین نوع راهبند کنند

ارای قیمت مناسبی هستند دارای ضمانت اصالت کاال و تضمین کارایی تمام این که محصوالت خود د
 .قطعات را نیز به مشتریان خود می دهد

 ما به شما پیشنهاد می کنیم که با مشاورین ماهر و مجرب راهبند آکاردئونی برای اطالع از قیمت دقیق
تماس بگیرید. در حال حاضر با توجه به این که تمام محصوالت دارای نوسانات قیمت  ایران راهبند

هستند بهتر است از قیمت روز راهبند آکاردئونی اطالع داشته باشید. به دلیل تولید انبوه مدل ها، برندها، 
 .بهره ببرید ایران راهبند هتر است از کمک مشاورهابعاد متنوع راهبند آکاردئونی ب

تعیین قیمت راهبندها به راحتی صورت نمی گیرد، زیرا این نوع راهبندها دارای ابعاد و اندازه های 
دارای مختلفی هستند که براساس سفارش مشتری طراحی و ساخته می شوند. همچنین برخی از آن ها 

و بسیار ساده و کوچک  راهبند اتوماتیک و راهبند دستی سیستم کنترل هوشمند نیز هستند که به صورت
 .می باشند

ن کیفیت به اعتبار تولید کننده آن و محصوالتی که افراد برای تهیه این راهبند جدا از در نظر داشت
دیگری خریداری کرده اند توجه نمایید. اطمینان از نمایندگی آن می تواند شما را از بابت خرید مطمئن 

 .سازد که می توانید از این محصول تا مدت ها استفاده کنید و مشکلی نداشته باشید

 سایپا فروش راهبند آکاردئونی در نمایندگی

ایران  .ا با باالترین کیفیت و هزینه مناسب صورت می گیردراهنبد آکاردئونی در نمایندگی سایپ فروش
می تواند گزینه مناسبی برای  د با سابقه درخشانی که در زمینه نصب و فروش انواع راهبندها داردراهبن
 .باشد راهبند آکاردئونی خرید

به مشتریان خود ضمانت اصالت کاال را می دهد که تمام قطعات محرکه و جانبی که در  ایران راهبند
قرار می گیرد همگی اصل بوده و با اطمینان خاطر از کارایی باالی آن ها اقدام به خرید اختیار مشتریان 

  .این راهبند از نمایندگی ما داشته باشند

راحت ترین نوع خرید را می توانید با مشاورین و نمایندگی ما تجربه کنید به دلیل این که بهترین روش 
کارشناسان ما بخواهید. مشتریان می توانند با راهنمایی پاسخگویی را در امر خرید و راهنمایی را از 

 .های دقیق و مناسب کارشناسان ما به راحتی اقدام به خرید محصوالت مورد نیاز خود کنند

 نمایندگی راهبند آکاردئونی در نمایندگی سایپا

با چندین سال سابقه در زمینه فروش و نصب انواع راهبندها یکی از نمایندگی های معتبر و  ایران راهبند
مطرح در سراسر ایران به شمار می رود. ایران راهبند در سراسر کشور دارای نمایندگی می باشد و 
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گی محصوالت خودر ا به صورت حضوری و اینترنتی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این نمایند
 .تمام محصوالت خود را باالترین کیفیت و هزینه مناسب در اختیار شما قرار می دهند

تمام محصوالت ایران راهبند چه خارجی و چه داخلی دارای تضمین اصالت کاال هستند. با توجه به  
برای شما انتخاب و آماده می کنند. این شرکت بهترین راهبندها را  ایران راهبند مکان و سلیقه شما

بهترین محصوالت ساخت کشور ایتالیا را به بازار عرضه می کند. برای آگاهی و اطالعات بیشتر در 
  .بند رجوع کنیدا می توانید به سایت ایران راهراهبندهای آکاردئونی در نمایندگی سایپ رابطه با

در هر کدام از منطقه یا شهر کشور هستید می توانید به راحتی با کارشناسان فروش ما تماس حاصل 
فرمائید تا شما را برای خرید، ارسال و دیگر اطالعات در رابطه با محصوالت راهنمایی کنند. 

 .ارائه دهند کارشناسان ما در تالش هستند که بهترین محصوالت را با توجه به نیاز شما

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند پایسا یندگیدر نما یراهبند آکاردئون مقاله
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