
 

مضاد للبكتيريا هيبوالرجينيك حجر التبريد المغسول مالءة سرير
الشركة المصنعة لمجموعة

 

 

وصف المنتج لمجموعة مالءة سرير من الكتان المغسول المضاد للبكتيريا هيبوالرجينيك

 

 

البند:  مجموعة مالءة سرير من الكتان المغسول المضاد للبكتيريا هيبوالرجينيك
الحجم:  1.8 م حجم السرير (غطاء لحاف 220 × 240 سم ، 1 قطعة ؛ مالءة مسطحة 260 × 250 سم ،
1 قطعة ؛ كيس وسادة 48 × 74 سم ، 2 قطعة) أو حسب الطلب
اللون:  بني ذهبي
TAIDA  :الماركة
القماش:  كتان
مميّز:  ناعم ، متين ، صديق للبشرة ، مغسول بالحجر ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للسوس ، تبريد
.التعبئة: كل لفة معبأة في كيس بالستيكي قوي. كل عبوة في كرتون ورق فردي
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من الكتان الطبيعي] طقم مالءات الكتان مصنوع من الكتان عالي الجودة بنسبة 100٪ والذي يتميز 100٪]
بدرجة حرارة معتدلة وقدرة على التنفس لمساعدتك على النوم بشكل أسرع ونوم أسلم ، مما يضمن نوًما مريًحا
.طوال العام
مالءات الفراش ، OEKO-TEX Standard 100 صديقة للبيئة وآمنة] ُمجهزة بأصباغ نقية ومصنعة بشهادة]
.المصنوعة من الكتان لدينا صديقة وآمنة لمن يعانون من حساسية الجلد واألطفال
متين وناعم] مع ألياف الكتان الفرنسية الطبيعية والحرف المغسولة بالحجر ، تتميز مالءات السرير هذه بمتانة]
فائقة ، وستصبح مالءات الكتان أكثر نعومة بعد كل غسل. باإلضافة إلى ذلك ، فهي تتمتع بإمكانية التنظيف الذاتي ، فال
.داعي لغسلها بشكل متكرر
هدية مثالية] كهدية رائعة لعائلتك أو أصدقائك في المناسبات الخاصة أو أعياد الميالد أو الكريسماس. كل شخص]
.يستحق مجموعات اللحاف األكثر أناقة وراحة ، مما يوفر لك تجربة نوم مريحة
دليل العناية] يُغسل في الغسالة بماء بارد بشكل منفصل. دورة لطيفة. ال تستعمل مبيض. تعثر منخفض جاف.]
مكواة منخفضة الحرارة إذا لزم األمر. ال تستخدم التنظيف الجاف



.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بشأن أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]

 

 

مجموعة مالءة سرير من الكتان للتبريد

 

 

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا
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نسيج سطح مغسول بالحجر

.شعور فريد من نوعه للتنفس ، بارد في الصيف ، ال قلق من التعرق

.أيًضا خيار رائع لفصل الشتاء ، دافئ بشكل رائع

.التوصيل الحراري وامتصاص الرطوبة أكبر من األقمشة القطنية ، ستحصل على نوم ليلي رائع



 

 

يجمع هذا القماش بين الكتان الناعم القابل للتنفس ، وهو متين ، وبالطبع ،
.في متناولك



 

 

تصميم زر عتيق ممتاز



 

 

.ثبات اللون جيد ، ليس من السهل أن تتالشى



 

 

التعبئة والتغليف والشحن لمجموعة مالءة سرير من الكتان المغسول المضاد للبكتيريا
هيبوالرجينيك

 

 

!إذا كان لديك أي متطلبات خاصة للتغليف ، يرجى االتصال بنا



 

معلومات الشركة

 

 



 

فـي عـام 2006 ، وتقـع فـي  GUANGZHOU TAIDA FIBER PRODUCTS CO. ، LTD تأسسـت شركـة
منطقة التجارة الحرة نانشا ، قوانغتشو. نحن شركة نسيج حديثة تدمج التصميم واإلنتاج والمبيعات ، والمشاركة في
األعمال التجارية والبحث عن األلياف والمنتجات غير المنسوجة والمنسوجات المنزلية ومواد النسيج الخام. بعد
:شركة مجموعة لديها اآلن شركات تابعة TAIDA سنوات من التطوير ، أصبحت

TAIDA FIBER PRODUCTS CO. ، LTD قوانغتشو

ULTRALOFT TECHNOLOGY CO. ، LTD قوانغتشو

.شركة فوشان تايكسيانجيا المحدودة

.فوشان تيكستايل جايد كو. ، لت

 

يغطي مصنعنا مساحة تزيد عن 50000 متر مربع ، ويعمل به أكثر من 300 موظف ، وتقنيات ومعدات اإلنتاج األكثر
تقدًما ، بإنتاج سنوي يزيد عن 200 مليون يوان. نحن نمتلك 4 مجموعات من معدات إنتاج حشو األلياف عالية السرعة
، ومجموعة واحدة من خط إنتاج حشو اإلبرة ، والتي يمكن أن تنتج أنواعًا مختلفة من حشو األلياف ، بسعة يومية
200 طن. وفي الوقت نفسه ، أدخلت الشركة 20 مجموعة من آالت خياطة اللحف التي يتم التحكم فيها عن طريق
الكمبيوتر ، و 30 مجموعة من آالت خياطة اللحف ذات اإلبرة المفردة ، و 100 مجموعة من آالت الخياطة ألغطية
.األلحف وغطاء الوسادة ، بسعة يومية تزيد عن 5000 لحاف و 10000 وسادة

 

نحن دائًما نأخذ "تحسين نوعية نوم الناس وخلق حياة أفضل" على أنها مهمتنا. بعد سنوات عديدة من تراكم الخبرة ،
نظام إدارة جودة كامل وعلمي ، ومجموعة منتجات واسعة ، وأداء تكلفة ممتاز ، وأبحاث وتطوير TAIDA تمتلك
.مستقلة

 

Dupont وحصلت على ترخيص NATIONAL HIGH-TECH في السنوات األخيرة ، تم تكريم الشركة بصفتها شركة
TM  Sorona ® . لدينا عدد من براءات اختراع المنتجات الفريدة ، ونبحث باستمرار ونطور المنتجات المختلفة. على
الطريق في المستقبل ، نحن نتحرك في البحث وتطوير مواد جديدة ومنتجات وظيفية جديدة وتقنيات جديدة. نحن
نسعى جاهدين من أجل الناس الذين يسعون وراء المنسوجات المنزلية الوظيفية المختلفة وهدف الشركة في أن
 .تصبح أقوى مؤسسة منسوجات منزلية صينية



 

 

معالجة المنتج

 

 

ورشة األلياف الخام / الحشو

 

 



ورشة خياطة اللحف ومنتجات الفراش

 

 

الشهادات

 

 

 :شهاداتنا



شهادة NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE شهادة
شهادة (BSCI) مبادرة االمتثال االجتماعي لألعمال

ISO9001  شهادة نظام إدارة الجودة
القياسية 100 شهادة OEKO-TEX الثقة في المنسوجات شهادة

شهادة (GRS) معيار إعادة التدوير العالمي
شهادة الخيط المشترك ® TM Sorona دوبونت
CLIMA ترخيص ألياف ® Cell Solution ألمانيا

 

!يمكننا أن نمنح شهادات النسخة اإللكترونية لك

 

 

التعليمات

 

 

Q1: أين مصنعنا؟ هل من الممكن زيارة المصنع الخاص بك؟
يقع مصنعنا في مدينة قوانغتشو ، ويقع مكتب المبيعات الخارجية لدينا في مدينة فوشان (حيث تبعد حوالي ساعة
  .واحدة بالسيارة من مكتب إلى مصنع). نرحب بشدة بجميع العمالء من جميع أنحاء العالم لزيارتنا
 
Q2: هل يمكنك تقديم خدمة ODM؟
.OEM و ODM نعم بالطبع. يمكننا تقديم خدمة
 



Q3: كيفية التحكم في جودة المنتجات؟
القياسية. مصنعنا بدقة مراقبة الجودة لكل إجراء. يقوم ISO9001: 2015 لقد حصلنا على شهادة نظام إدارة الجودة
مشرف مراقبة الجودة لدينا كل يوم بفحص جميع سجالت مراقبة الجودة واالحتفاظ بها. حتى البضائع منتهية ، سيقوم
فريق المبيعات لدينا بإجراء الفحص النهائي للبضائع قبل التحميل والتسليم. سوف ندمر أو نعيد تدوير المنتجات
.المعيبة
 
س 4: هل يمكنك عمل عينات مجانية؟
  .يمكننا تقديم عينات من أي حجم في أي وقت. ألن هذه المنتجات يتم إنتاجها اآلن كل يوم
 
س 5: ما هو موك؟
.موك هو قطعة واحدة. قطعة واحدة جاهزة للشحن

 

 

منتجات الفراش ذات الصلة
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!يرجى االتصال بنا للحصول على المزيد من منتجات الفراش
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