
 

صيفي مخصص مبطن بدون فلورسير ناعم للمنزل الصين مورد
لحاف لألمهات والرضع على مستوى

 

 

وصف المنتج تخصيص الصيف ال الفلورسير لينة المنزل مبطن الصين مستوى لحاف األمهات
والرضع

 

 

العنصر: تخصيص الصيف لا الفلورسير لينة المنزل مبطن الصين مستوى لحاف الأمهات
والرضع
م أو حسب الطلبx230cبحجم: 200
اللون: أبيض
ماركة: تيدا
قماش: 100٪ بوليستر
دليل العناية: غير قابل للغسل ال مبيض ليس حديد
صفة مميزة: بدون طباعة وصباغة ، ال مضان ، ال فورمالديهايد ، ناعم ، خفيف ، صديق للبشرة ، مريح ،
مسامي ، مرونة جيدة
اساسي: تلبية المعيار الوطني للرضع المستوى أ
.التعبئة: كل لفة معبأة في كيس بالستيكي قوي. كل عبوة في كرتون ورق فردي
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بدون طباعة وصباغة] مستوى األم والرضيع ، النوم بشكل مريح. ال مضان ، ال الفورمالديهايد ، حماية خضراء]
.وبيئية
متين ] مبطن بشكل جميل لضمان أن بطانية طفلك يمكن أن تصاحب طفلك لسنوات. األلحفة أكثر نعومة ، مثل ]
.النوم على سحابة
هدية طفل مثالية] رائعة لالستخدامات المتعددة: قماط ، بطانية عربة ، لحاف سرير ، زينة حضانة. هدية مراعية]
أساسية لحديثي الوالدة ، واآلباء الجدد ، وأطفال ما قبل المدرسة ، وحفالت استقبال المولود الجديد ، وأعياد الميالد ،
.والعطالت
خدمة مرضية بنسبة 100٪] نحن نضمن أن جميع منتجاتنا تلبي معايير السالمة المنظمة. إذا كان لديك أي أسئلة]
.، فال تتردد في االتصال بنا. سنبذل قصارى جهدنا لحلها من أجلك
دليل العناية] غير قابل للغسل ال مبيض ال حديد]
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بخصوص أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]

 



 

لحاف مستوي لألم والرضع

 

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا

https://www.beddingproductsupplier.com/ar/contact-us.html


 

 

 نسيج ناعم مغسول

ممنوع الطباعة والصباغة



 

يفي بالمعايير الوطنية للرضع المستوى أ

تحكم بصرامة في عملية اإلنتاج لحماية كل حلم جميل



 

 

راحة البال واألحالم الحلوة ، والتمتع بنوم مريح

 يشعر بالحساسية مثل بشرة الطفل

 على نحو سلس الملمس وخفيف وغير ملحة

اختيار مناسب للبشرة ، مريح ومسامي ، ومرونة جيدة



 

 ناعمة للغاية وتناسب الجسم

دافئة تماًما ، وتنفس وليس انسدادًا

 

/ لحاف األمهات والرضع / / لحاف آخر /



لينة مرنة ، ال ضغوط غير مرن أو سميك جدًا

 

يثبط ثالثة أنواع من البكتيريا الرئيسية

 .تم اعتماد نسيج صديق للجلد مضاد للبكتيريا لمنع ثالثة أنواع من البكتيريا



.معدل الجراثيم أكثر من 99٪ ، ويمكنك النوم طوال الليل

 

صحية خالية من الفلور

 خالية من الفورمالديهايد / صديقة للبيئة صديقة للبيئة / ال تألق

نوم لطيف وصديق للبشرة بشكل طبيعي



 

 الدولية "NCE TEXTILEهCONFID" حاصل على شهادة

صديقة للبيئة والسالمة والضمان



جودة عالية مشبك الزاوية

حميم تصميم ثابت األساسية لحاف



 

خياطة اللحف

غرامة صنعة جودة خياطة



 

تاكيد الجودة

جودة موثوقة ، اشتري بثقة



 

 

التعبئة والتغليف والشحن لصيف مخصص بدون فلورسير ناعم للمنزل مبطن بالصين لحاف
لألمهات والرضع

 

 

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





 

 

معلومات الشركة

 

 

المحدودة كنت تأسست في عام 2006 ، وتقع في منطقة التجارة ، .CO قوانغتشو تيدا األساسية منتجات
الحرة نانشا و 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 سنوات من التطوير ،
 :أصبحت تيدا شركة مجموعة لديها اآلن شركات تابعة

المحدودة ، .CO قوانغتشو تيدا األساسية منتجات



المحدودة ،.ULTRALOFT TECHNOLOGY CO قوانغتشو شركة

.فوشان تايكسيانججيا كو. ، لت

 .فوشان دليل المنسوجات المحدودة

 

وأكثر تقنيات ومعدات اإلنتاج الموظفين و  مصنعنا يغطي مساحة أكثر من 50000 متر مربع ، لديها أكثر من 300 
تقدًما ، مع وجود الناتج السنوي أكثر من 200 مليون يوان. ونحن نملك 4 مجموعات من األلياف عالية السرعة إنتاج
المعدات ، 1 مجموعة من لكمة إبرة حشو خط اإلنتاج ، الذي يمكنه إنتاج أنواع مختلفة من حشو األلياف ، الحشو 
وفي الوقت نفسه ، أدخلت الشركة 20 مجموعة من آالت خياطة اللحف التي يتم التحكم M .بطاقة يومية 200 طن
ماكينات خياطة و 30 مجموعة من آالت خياطة اللحف أحادية اإلبرة ، 100 مجموعةس  فيها بواسطة الكمبيوتر و 
.اللحف التغطية ووسادة بسعة يومية تزيد عن 5000 لحاف و 10000 وسادة

 

نحن دائما تاك عمل "تحسين نوعية نوم الناس وخلق حياة أفضل" ملكنا بعثة. بعد عدة سنوات خبرة التراكم ، لدى
.تيدا نظام إدارة جودة كامل وعلمي ، ومجموعة منتجات واسعة ، وأداء تكلفة ممتاز ، و البحث والتطوير المستقل

 

تم تكريمها باسم وحصلت على EسNATIONAL HIGH-TECH ENTERPRI في السنوات األخيرة ، كانت الشركة 
 ترخيص من شركة دوبونت

TM
 . نحن هكتار هاء عدد من براءات اختراع المنتجات الفريدة ، والبحث المستمر 

®
سورونا 

نكون المضي قدما البحث وتطوير مواد جديدة ومنتجات w e ، الطريق في المستقبل n وتطوير مختلف منتجات . ا
وهدف للسعي وراء مختلف المنسوجات المنزلية وظيفيةس  عمل  تريف  وظيفية جديدة وتقنيات جديدة. نحن اس 
.الشركة أن تصبح أقوى مؤسسة منسوجات منزلية صينية

 

 

معالجة المنتج

 

 

ورشة األلياف الخام / الحشو



 

ورشة خياطة اللحف ومنتجات الفراش



 

الشهادات

 

 

:شهاداتنا

شهادة المؤسسة الوطنية للتكنولوجيا الفائقة
(CIسB) شهادة مبادرة االمتثال االجتماعي لألعمال

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



(GRS) شهادة المعيار العالمي إلعادة التدوير
DupontTM سورونا® شهادة الخيط المشترك

CLIMA محلول الخلية األلماني® ترخيص األلياف

 

!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
 
Q4: 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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