
مــاتیــــس
سایبان باز و بسته شونده

ماتیـــس، سـایبانی بـاز و بسـته شـونده، سـبک و زیبـا از گـروه 
محصوالت پـوش اسـت. ماتیس یک سایبان کامال ایرانی است 
دیبا  کارگاه  در  و  ایران  در  آن  پارچه  و  سازه  قطعات،  تمام  که 
طراحی، تولید و ساخته می شوند. همین امر باعث شده تا در 
صورت نیاز به تعمیر یا تعویض، تمامی اجزای سایبان به راحتی 

و سریع انجام شود.
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دربـاره دیبــا

شرکت سازه های پارچه ای ديبا به عنوان اولين شرکت تخصصی در زمینه معماری طراحی و 
تولید سازه های پارچه ای )سازه های چادری( در ايران، از سال 1384 فعاليت خود را آغاز نمود. 
سازه های پارچه ای دیبا شامل دو بخش از سایبان های سفارشی و محصوالت پوش هستند.

                    برند سایبان های پیش مهندسی شده دیبا است. سایبان های پوش، در ابعاد و 
فرم های مشخص طراحی و تولید شده و از مزایای این سایبان ها نسبت به سازه های پارچه ای 

سفارشی، مقرون به صرفه بودن و سرعت باال در ساخت و نصب آن هاست.

کارگاه دیبا . تهران . ایران

تیم پویا از زیر مجموعه های  گروه دیبا است که در زمینه طراحی تحلیل و ساخت  
فعالیت دارد و مهندسی سازه  کلیه سازه های پارچه ای دیبا را به عهده دارد. طراحی و 

مهندسی سایبان های ماتیس توسط مهندسان با تجربه پویا انجام شده است. 

۵ ۴
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کارگاه ساخت دیبا . تهران . ایران



امام زاده شهر طبس، خراسان جنوبی، ایران

داستان مـاتیـــس

از  بسیاری  شد،  جهان  و  ایران  در  محدودیت هایی  ایجاد  باعث  کرونا،  ویروس  شیوع 
اماکن عمومی تا مدتی تعطیل و بعد از آن با محدودیت شدید، مجدد فعالیت خودشان 
ایجاد  اماکن،  این  در  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  راهکارها  از  یکی  نمودند.  آغاز  را 

فضای باز با امکانات مورد نیاز برای مراجعه کنندگان بود.
طراحان دیبا با توجه به نیاز بازار، شروع به طراحی سایبانی سبک، مقرون به صرفه، با 
قابلیت جابجایی آسان و ساخت و نصب سریع با نام مـاتیــس نمودند. اولین سفارش 
این سایبان از طرف سازمان آستان قدس رضوی بود و تعدادی سایبان ماتیــس در حیاط 

حرم امام رضا نصب گردید.
و  عمومی  اماکن  از  بسیاری  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  ماتیـــس  سایبان  آن  از  بعد 
منازل،  بام  و  تراس  حیاط،  رستوران ها،  و  کافه  امامزاده ها،  جمله  از  دیگر  خصوصی 
سایر  به  حتی  و  دادند  سفارش  را  محصول  این  بیمارستان ها  و  سازمان ها  شرکت ها، 

کشور ها از جمله کنیا، دبی، عراق و ... نیز صادر گردید.

۷ ۶
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در سایبان ماتیس از پارچه های مدرن و با تکنولوژی باال استفاده شده که باالترین سطح 
محافظت را در برابر نور مستقیم خورشید و اشعه های مضر UV دارند. آن ها طوری طراحی 
شده اند که در برابر بسیاری از تغییرات آب و هوایی از جمله آفتاب، باران، برف، بادهای 

شدید و تگرگ مقاوم باشند.

سایبان های ماتیس از پارچه های با کیفیت و ستون ها و کابل های مقاوم در برابر خوردگی 
تولید شده اند که طول عمر باال و تعمیر و نگهداری کمتری در مقایسه با سایر سایبان های 

موجود در بازار دارند.

در ساخت سازه های سایبان ماتیس از تکنولوژی مدرنی استفاده شده که باعث می شود 
مقدار اکسیژن مصرفی در زمان ساخت به حداقل رسیده که همین روند به حفظ اکسیژن 

موجود در هوا کمک کرده و ضرر کمتری به محیط زیست وارد می کند.

سایبان های ماتیس برای اطمینان از استحکام و دوام بیشتر در کارگاه دیبا )داخل ایران( 
طراحی، مهندسی و ساخته شده اند. ما هیچ بخشی از فرآیند تولید خود را برون سپاری 

نمی کنیم و بر تضمین کیفیت خود می ایستیم.

فضای بیرونی خود را با کسری از هزینه ساخت، با سایبان های ماتیس گسترش دهید. کلیه 
سایبان های سری پوش دیبا )از جمله ماتیس( از قبل مهندسی شده اند، بنابراین نصب 

آن ها سریع و آسان است و باعث صرفه جویی بیشتر در هزینه ها می شود.

با داشتن تیم طراحی و مهندسی داخلی، محدوده سایبان های ماتیس را می توان متناسب 
با کسب و کار شما سفارشی کرد. اندازه، ارتفاع، پارچه، تثبیت زمین یا رنگ را انتخاب 
کنید. گرمایش، چراغ یا آرم را اضافه کنید. حتی می توانیم چند سایبان را به هم متصل 

کرده تا مناطق حفاظت شده بزرگ تری را ایجاد کنیم.

ماتیـــس راه حل عالی برای فضای باز شما

سایبان های ماتیس، کسب و کارها را بهبود می بخشد و توجه رهگذران را به خود جلب می کند. 
هنگامی که راحتی مشتریان شما در اولویت است، ماتیس راه حل مناسبی برای رستوران ها 
و  تفریحی  اقامتگاه های  استراحتگاه ها،  و  استخر ها، هتل ها  باز، محوطه  فضای  در  کافه ها  و 
یا هر مکانی که سایه و  بازی و پارک ها، پیاده روها و مناطق عابر پیاده  گردشگری، زمین های 

حفاظت از آب و هوا نیاز دارد.

محافظت کردن

حداکثر تعمیر و نگهداری 

دوستدار محیط زیست 

بادوام

مقرون به صرفه

قابل انعطاف

۹ ۸
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MM66  مـــاتیـــس پایه وسط   -

ماتیــس مدل MM66 دارای یک پایه در وسط است و در ابعاد x ۵.۷ ۵.۷ متر )ابعاد چتر 
باز سایبان( قابل ارائه می باشد. ماتیــس یک سایبان باز و بسته شونده است که به راحتی 
با هندل تعبیه شده بر روی پایه آن و با نیروی انسانی می توان چتر آن را باز و بسته نمود؛ 
همچنین با قرار دادن چرخ در زیر پایه وزنی )در صورت درخواست مشتری( امکان جابجایی 

آسان سایبان نیز فراهم می شود.

۱۱ ۱۰
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۱۴۵سایبان ماتیــس با بسته بندی )کیلوگرم(
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وزن سایبان ماتیــس

ابعاد سایبان ماتیــس در حالت بسته

ابعاد سایبان ماتیــس در حالت باز

ابعاد بسته بندی سایبان ماتیــس

سایبان ماتیــس بدون بسته بندی )کیلوگرم(

سازه سایبان ماتیــس )کیلوگرم(

پارچه سایبان ماتیــس )کیلوگرم(

ارتفاع سایبان بسته )سانتیمتر(

ارتفاع سایبان باز )سانتیمتر(

بسته دستک )سانتیمتر(

فاصله پایین پارچه تا کف )سانتیمتر(

فاصله پایین پارچه تا کف )سانتیمتر(

بسته پارچه و اتصاالت )سانتیمتر(

بسته ستون اصلی )سانتیمتر(

ارتفاع دستگیره تا کف )سانتیمتر(

۵.۷ x ۵.۷

A B C D E

ابعاد ماتیـــس مدل پایه وسط
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SM55 مـــاتیـــس پایه کنار -

در طراحی ماتیــس مدل SM55 پایه در کنار سایبان تعبیه شده است تا فضای بیشتری را 
در زیر سایبان ایجاد کرده و امکان قرار دادن میز یا صندلی باشد. این مدل سایبان در ابعاد 
۵x۵ متر )ابعاد چتر باز سایبان( قابل ارائه است. ماتیــس یک سایبان باز و بسته شونده 
است که به راحتی با دستک تعبیه شده بر روی پایه آن و با نیروی انسانی می توان چتر آن را 
باز و بسته نمود؛ همچنین با قرار دادن چرخ در زیر پایه وزنی )در صورت درخواست مشتری( 

امکان جابجایی آسان سایبان نیز فراهم می شود.

۱۷ ۱۶
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 سایبان ماتیــس با بسته بندی )کیلوگرم(
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وزن سایبان ماتیــس

ابعاد سایبان ماتیــس در حالت بسته

ابعاد سایبان ماتیــس در حالت باز

ابعاد بسته بندی سایبان ماتیــس

سایبان ماتیــس بدون بسته بندی )کیلوگرم(

سازه سایبان ماتیــس )کیلوگرم(

پارچه سایبان ماتیــس )کیلوگرم(

ارتفاع سایبان بسته )سانتیمتر(

ارتفاع سایبان باز )سانتیمتر(

بسته دستک )سانتیمتر(

فاصله پایین پارچه تا کف )سانتیمتر(

فاصله پایین پارچه تا کف )سانتیمتر(

بسته پارچه و اتصاالت )سانتیمتر(

بسته ستون اصلی )سانتیمتر(
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ابعاد ماتیـــس مدل پایه کنار
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کارگاه نوآوری هفت و هشت . تهران . ایران

۸۴ Eارتفاع دستگیره تا کف )سانتیمتر(



پارچه سایبان مـاتیـــس

C44-creamC43-creamC42-creamC41-cream

C02-Ligt Gray

C55-Blue

C00-white

C56-Light Blue

C03-Dark GrayC01-Black

C54-Navy Blue

C26-Yellow

C32-Green C33-Green C34-Green C35-Green C36-Green C37-Green

C25-OrangeC24-MagentaC23-RedC22-crimson

پارچه سایبان ماتیس از نوع پارچه ضد آب یا آمپرمابل است. پارچه ضد آب به پارچه ای 
گفته می شود که در صورت تماس با آب خیس نشده و آب را جذب خود نمی کند و آب حالت 

چرخشی و غلتان بر روی پارچه دارد.

انتخاب رنگ پارچه برای تمامی مدل ها و ابعاد سایبان ماتیس، قابل سفارش می باشد.

۲۱ ۲۰
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امکانات سایبان مـاتیـــس ) میـز (

با توجه به کاربری بیشتر سایبان جهت نشستن افراد در زیر آن، نیاز به میز مناسب برای 
این مدل سایبان بسیار کاربردی است، به همین دلیل گزینه نصب میز از جنس چوب و در 
صورت درخواست مشتری برای هر دو مدل سایبان ماتیس پایه کنار و پایه وسط در ابعاد 

مشخص امکان پذیر می باشد.

۱۲۰طول )سانتیمتر(

پایه وسطپایه کنار

۱۲۰

۱۰۱۹۰

۱۲۰

۱۲۰

ابعاد میز سایبان

عرض )سانتیمتر(

ارتفاع )سانتیمتر(

۲۳ ۲۲
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امکانات سایبان مـاتیـــس ) چراغ و هیتر گرمایشی (

سایبان ماتیس این امکان را فراهم کرده تا بتوان با نصب چراغ و نورپردازی در زیر چتر 
آن، از این سایبان در شب و با روشنایی مناسب استفاده نمود، همچنین می توان با نصب 
هیتر های گرمایشی در زیر چتر سایبان گرمای الزم را برای کاربرانی که از فضای بیرونی در 

فصل سرما استفاده می کنند فراهم کرد.

۲۵ ۲۴
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کافه رستوران سولو . نایروبی . کنیا



نحوه اتصال سایبان به زمین

ما برای نصب سایبان های ماتیــس طیف وسیعی از گزینه های تثبیت به زمین را با راه حل های 
انعطاف پذیر برای اکثر مکان ها ارائه می دهیم.

پایه وزنی:
سایبان  از  تا  است  سنگین  کافی  اندازه  به 
همچنین  کند،  محافظت  عمودی  باد  برابر  در 
جابجایی  وزنی  پایه  زیر  در  چرخ  قراردادن  با 
با  و  آسانی  به  بسته(  حالت  در  )چتر  سایبان 

نیروی انسانی امکان پذیر می باشد.

شمع های پیچی:
نصب  جهت  کارفرما  درخواست  صورت  در 
سایبان ماتیس به صورت ثابت در زمین و با 
توجه به شرایط نامناسب خاک در محل نصب 
یک شمع  وسیله  به  را  پایه سایبان  توان  می 

پیچی در زمین محکم و استوار اجرا کرد. 

۲۷ ۲۶
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مرکز نوآوری ایران . نایروبی . کنیا

     شمع پیچی یک شمع فلزی برای اجرای انواع فونداسیون با کاربری های مختلف است که در زمین به 
صورت پیچی اجرا می شود.



یکی از ویژگی های مهم سایبان ماتیس قابلیت باز و بسته شدن آن توسط 
خریدار است که به صورت دستی و با نیرو انسانی با دستگیره تعبیه شده 

در کنار پایه به راحتی چتر سایبانتان باز و بسته می شود.

سایبان خود را به راحتی باز و بسته کنید

۱۵ ۱۴
www.dibats .com



سایبان های ماتیس تا سرعت بیش از ۴۰ کیلومتر باد را تحمل می کند.

۳۱ ۳۰
www.dibats .com

تحمل سایبان ماتیس پایه وسط در برابر باد، تا سرعت ۵۰ کیلومتر است. تحمل سایبان ماتیس پایه کنار در برابر باد، تا سرعت ۴۰ کیلومتر است.



تحمل بار برف مدل پایه وسط سایبان ماتیس تا ۲۰ کیلومتر بر مترمربع می باشد.

اما با توجه به ویژگی باز و بسته شدن آسان این سایبان می توان در محل های برف خیز و در 
هنگام برف بسیار، جهت جلوگیری از مشکل در زمان بارش برف چتر سایبان را بست.

۳۳ ۳۲
www.dibats .com

کارگاه نوآوری هفت و هشت . تهران . ایران



ویژگی های کلیدی سایبان مـاتیــــس

پارچه سایبان مـاتیـــس دارای ویژگی های  ضد آب، ضد آتش، آنتی باکتریال است و همچنین 
اشعه ماورا بنفش خورشید را از خود عبور نمی دهد.

سازه و اتصاالت سایبان دارای گارانی ۱ ساله و پارچه سایبان دارای گارانتی ۶ ماهه است و با 
توجه به اینکه تمام قطعات و سازه آن در کارگاه دیبا ساخته شده و پارچه هم تولید شرکت 

ایرانی است تعویض هر یک از اجزای سایبان، آسان و سریع انجام می شود.

WATERPROOF FIREPROOFING ANTIBACTERIAL UV TREATED

STRUCTURE WARRANTY FABRIC WARRANTY

۲۹ ۲۸
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سایر محصوالت پیش مهندسی شده پوش از گروه دیبا 
با اسکن کردن QR Code زیر مشاهده کنید.

۳۱ ۳۰
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دفتر دیبـا مرکزی

تقاطع مطهری،  از  باالتر  تهران، خیابان شریعتی،  آدرس: 
بن بست رخسانا،پالک۳، زنگ۲

تلفن: ۰۲۱-۴۵۲۸۸۰۰۰ ۹۸+     .  ۰۲۱-۸۷۷۰۰۲۹۵ ۹۸+
موبایل: ۰۹۹۱-۲۷۰۱۹۲۲ ۹۸+
فکس: ۰۲۱-۸۶۱۹۶۲۷۰ ۹۸+

کد پستی: ۱۵۶۷۶-۱۵۴۱۱
    info@dibats.com :ایمیل

دفتر دیبـا آرکیونچر

آدرس: کنیا، نایروبی، کیلیمانی، جنب خیابان مالیم جوما، 
خیابان دنیس پریت، مرکز نوآوری ایران

تلفن: ۷۵۰۳۳۶۵۸۹ ۲۵۴+  
کد پستی: ۳۸۱۰۱-۰۰۱۰۰

   ihit@dibats.com :ایمیل


