Otomatik Tente Fiyatları
Teras ve balkon kapatma yöntemlerinden biri olan otomatik tente sistemleri modüler
yapısı ve uygun maliyetleri ve pek çok çeşitli kurulum avantajları nedeni ile bu alanda
en
çok
tercih
edilen
çözümler
arasında
yer
almaktadır.
Gerek manuel mafsallı olsun gerek se otomatik motorlu olan tente modellerinde
zahmetsizce açıp kapatma hizmeti alınması hızlı bir biçimde mekanı olası bir ani yağış
ve güneş ışığından çabuk bir biçimde korunmasına yardımcı olmaktadır.
Bu özelliği sayesinde restoran ve cafelerin ilgi alanında yer almaktadır.
Motorlu tente olarak halk arasında bahsedilen sistemler esasen elektrik motoru ile
çalıştığından otomatik tenteler başka bir tahrik gücüne ihtiyaç duymadan görevlerini
yapabilmektedir.

Otomatik Tente Fiyatları Neye Göre Değişir?
Otomatik tentelerde kullanılan elektrikli motorun kalitesi işletme açısından oldukça
önemlidir. Bu motor ne kadar kaliteli kullanılırsa, otomatik tente sisteminin ömrü o
bağlamda doğru orantılı olarak uzun olabilir. Tentelerin fiyatlarını kullanılan ürün
kalitesi
ve
çalışma
şeklindeki
farklılıkla
belirlemektedir.
Bu esnada çok dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise işçilik ve montaj işleridir.
Kalifiye ve profesyonel ekiplerin kurduğu otomatik tente sistemlerinin ömrü takdir
edersiniz ki çok daha yüksek olacaktır.
Genel olarak bakıldığı zaman elektrik motorlu olan otomatik tenteler, konutların balkon
ve teraslarında , kafe ve restoranların ise müşteri ağırladığı alanlarında direkt olarak
estetik açısından görünüşünde oldukça etkilidir. Bu sebeple otomatik tentelerin
kullanım kolaylığının yanı sıra işlevini pratik biçimde yerine getirmesi ve görüntü
açısından
da
estetik
bir
yapıya
sahip
olması
da
önemlidir.
Bu gibi nedenlerle otomatik tentelerde kullanılan özel kumaşı da, direkt olarak tentenin
ömrünün belirlenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tente kumaşı
ne kadar kaliteli olursa, kullanım esnasında sorun yaşanmaz ve tente ömrü de o derece
uzun olur.

Otomatik Tente Fiyat Belirleme Kıstasları Nelerdir?

Pek çok yerde bulunan işletmelerin neredeyse tamamı farklı mimari yapılara
sahiptirler. Haliyle bu yapıların içerisindeki açık alanların özellikleri de birbirinden
farklıdır. Hal böyle olunca tüm açık alanlarda aynı otomatik tente modellerinin
kullanılması mümkün olmamaktadır. Bu kullanım farkı dolayısı ile tentelerin temelde
tasarlanmış olan görsel logo ve renk uyumu açısından şekilleri birbirleri ile aynı olsa
bile sahip oldukları yapısal teknolojiler birbirlerinden farklı olabilmesi doğal olarak
karşılanmaktadır.
Restoran ya da kafeler otomatik tente fiyatları öğrenmek ve ihtiyacını gidermek
için Windowsan tarafından sunulan tente modellerinin tamamını inceleyebilir, aynı
zamanda bir yapı firması olmasının avantajı ile tente haricinde başka taleplerini de
ileterek anahtar teslim çözümlere hızlı biçimde kavuşabilmektedir.
İşe bu gibi spesifik nedenlerden dolayı otomatik tente fiyatları belirlenirken keşif ve
gözlem de apayrı ve çok önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bir keşif sonrası oldukça
farklı yapıda ve fiyatta yer alan tente çeşitleri arasından doğru olanının karar verilmesi
ve sağlıklı biçimde montajının yapılması bizler ve müşterilerimiz için en sağlıklı
olanıdır..

Otomatik Tente Kullanım Amaçlarına Göre Türleri :
Spotlu Tente : Otomatik Tente sistemine aydınlatma spotu yerleştirilen çeşittir.
Mekanlarda aynı zamanda aydınlanmayı da estetik bir biçimde sağlamaktadır.
Katlanır kollu tenteler: Talep edilen ölçülerde yapılabilen; balkon, teras ve bahçeler
için uygun olan tentelerdir.
Eğimleri ayarlanabilen tenteler : Eğimini kullanıcın istediği biçimde ayarlayabileceği
bir
mekanizmaya
sahip
olan
tentelerdir.
Manuel mafsallı olarak çevirme kolu yardımı ile, tenteye güneşe göre istediğiniz eğimi
verebilirsiniz.
Körük kullanılan tenteler : Bu tarz tenteler körüğü sayesinde yandan gelen güneşi
de engelleyebilir aynı zamanda istenildiği gibi ayarlanabilir.
Tek taraflı tente : Sade bir biçimde iki profilin üzerine monte edilip tek taraflı açılan
tentelerdir
Çift taraflı tente : Bu tente sistemleri ise bir ayak sistemi üzerine yapılan, iki tarafa da
istenildiğinde açılabilen tente tipidir. Tekerlekli Ayak sistemiyle mekanlar için pratik bir
şekilde taşınabilen modelleri de uygulanabilir.
Sabit tenteler : Kullanılması istenilen mekanın üzerini kaplayacak biçimde sabitlenen
açılıp kapanma özelliği olmayan tentelerdir. Daha çok sabit yapıya haiz cafe gibi açık
mekânlarda tercih edilir.
Manuel tenteler: El yardımı ile açılıp kapanabilen tüm tente çeşitleridir.
Motorlu tenteler: Buton ya da kumanda vasıtası ile açılıp kapanabilen otomatik
tente çeşitlerinde Elektrik ile çalışan Motorlu Tente tercih ederken, tentelerin proje

aşamasında imal yapısından sonra dikkat edilmesi elzem olan en önemli unsur tentein
ileri geri yönde hareketini sağlayan pistonlar ve makaslardır. Sıklıkla tercih edilen
pistonlu tenteler daha uzun ömürlü olur ve sessizlik konusunda olan avantajları nedeni
ile tercih edilir.
Otomatik tente fiyatları açısından kurulumlarında şayet opsiyonlarda yer
alan sensorlu otomatik tente tercih edersiniz yağmurdan, güneşten ve rüzgardan
kendi halinde açık ya da kapalı kalma durumu elektronik olarak kontrol altında
bulunacağından tentenizin zarar görmesini büyük oranda engellersiniz. Bu tip
tentelerin sensörleri ayni zamanda tentenin altındaki mobilyaların korunması açısından
önemlidir.
Otomatik Tenteyi kullanacağınız yeri güneşin geliş açısına göre ayarladığınızda
ayarları ile sık değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız. Güneşi bilhassa öğlen
vakitlerinde tam karşıdan alan mekanlarda, tentenin ön kısmından çıkan özel
güneşlikleri kullanmalısınız.
Otomatik Tentenin kumaşının kullanım ve dayanımı en önemli faktörlerdendir. Tente
için en iyi kumaş; hava şartlarından neredeyse etkilenmeyen, özel olarak imal edilmiş
su geçirmeyen ve güneş ışınlarından dolayı solmayan kumaşlardır.
Otomatik Tentede kullanılan yapısal iskeletteki malzeme paslanmaz çelikten
yapılmalıdır.
Otomatik tente ürünlerinin özellikleri ve sunduğu avantajlar konusunda ücretsiz keşif
ve danışmanlık hizmeti almalarının avantajı ile de yeterli bilgiye ulaştıklarında da
seçimlerini en doğru bir biçimde yapacaklardır. Yapılan otomatik tente sistemleri
seçimleri ile sipariş aşamasına geçilir ve tente projesi bir sonraki fiyatlandırma ve
maliyet aşamasına geçmiş olur.
Otomatik Tente Sistemlerinin Özellikleri

Otomatik Tente Satın Alımı Nasıl Yapılır?
Mekanınızda kullanmayı talep ettiğiniz otomatik tente modelini belirledikten sonra
gereken keşif ve ölçü alımı işlemleri tamamlanır. Otomatik tente fiyatları değişimlerini
modellerinin mekana ait olacak biçimde ebatları birbirinden farklı olduğundan
kullanılacak her bir tente için ebada ve kumaş kalitesi, motor tipi gibi faktörlere göre
fiyat
belirlenmesi
yapılmaktadır.
Fiyatları belirlenen otomatik tentelerin ödemeleri anlaşma durumlarına bağlı olacak
biçimde son derece kolay bir şekilde yapılmaktadır.
Sektörün en uygun fiyatlarını sunan Windowsan uygun ödeme koşulları ile otomatik
tente montajlarını kolay bir hale getirmektedir. Müşterilerimiz anlaşma koşullarına
riayet ettikten sonra kendilerine daha önceden verilmiş olan termin süresi içerisinde
belirlenen saatlerde ekiplerimiz adreslere gelerek otomatik tentelerin montaj
işlemlerini kısa sürede gerçekleştirirler.
Detaylı bilgi : https://windowsan.com/otomatik-tente-pegola-sistemleri/

