
 

المنزل الحرير ملء الفراش حسب الطلب الصيف مبطن السرير
لحاف الصين الحرير الصيف لحاف البائع

 

 

وصف المنتج من المنزل الحرير ملء الفراش حسب الطلب الصيف مبطن السرير لحاف
الصين الحرير الصيف لحاف

 

 

البند:  المنزل الحرير ملء الفراش حسب الطلب الصيف مبطن السرير لحاف الصين الحرير الصيف لحاف
أو حسب الطلب x230cmالحجم:  200
اللون:  أبيض
TAIDA  :الماركة
السطح:  ٪ 100 قطن
الحشوة:  100٪ خيوط دودة القز
وزن الحشو: 360 جرام
مميّز:  خفيف ، ناعم ، رقيق ، قابل للغسل ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للسوس ، رقيق ، تبريد
.التعبئة: كل لفة معبأة في كيس بالستيكي قوي. كل عبوة في كرتون ورق فردي
تعليمات الغسيل: ال تستخدم المبيض ، أو تعلقها لتجف ، ال تغسل ، التنظيف الجاف التقليدي ، ال تقم بالكي

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/ar/product/Summer-Luxury-Silk-Filling-Quilt-Air-Conditioning-Quilt-China-Silk-Summer-Quilt-Manufacturer.html


 

 

كل الفصول] في الربيع أو الصيف ، ال يمكن لأللحف أن تبقى دافئة فحسب ، بل أيًضا خفيفة وخالية من اإلجهاد ،]
مما يمنحك الدفء األنيق. في الخريف أو الشتاء ، يمكنك استخدامه مع الفراش. اعتمادًا على الموسم ، يمكن
.استخدامه كغطاء أو غطاء سرير أو أغطية
تعزيز جودة النوم] لحاف حرير التوت خفيف وجيد التهوية وسلس لتجربة نوم مريحة بشكل ال يصدق ، ويحيط]
بسهولة بجسمك لنوم مريح ومريح. بالمقارنة مع المعزي المملوء بالمواد األخرى ، فهو أكثر تنفًسا ونعومة فائقة ولن
يصطدم. إلى جانب ذلك ، يعتبر الحرير رائعًا لبشرتك وشعرك ألنه يساعد على االحتفاظ بالرطوبة وتقليل األضرار التي
.تسببها األقمشة ذات االحتكاك العالي
تنظيم درجة حرارة الجسم] يبقيك باردًا في الصيف ودافئًا في الشتاء. توفر خاصية المنظم الحراري الطبيعي]
لحرير التوت درجة حرارة ثابتة للنوم ، وقدرته الرائعة على امتصاص الرطوبة تحافظ على سريرك جافًا ، وبالتالي
يتحمل معظم درجات الحرارة والمواسم. بطريقة سحرية ، باستخدام اللحاف المليء بالحرير ، لن تعاني من الهبات
.الساخنة والتعرق الليلي أو القشعريرة. يستحق األشخاص الذين ينامون على الساخن أن يمتلكوا واحدة



خالي من الحساسية] يساعدك لحاف حرير التوت 100٪ على النوم العميق خاصًة ألولئك األشخاص الذين غالبًا]
ما يتعرقون ويسعلون في الليل. يحافظ على الرطوبة بعيدًا عن جسمك. سيكون اللحاف المليء بالحرير الطبيعي
.خياًرا ممتاًزا لألشخاص الذين يميلون إلى الحساسية في كثير من األحيان
نظام رائع للحرفية والربط] مع ملصق غسيل لفحص تعبئة الحرير ؛ 4 ألسنة زاوية و 4 حلقات جانبية تسمح لك]
بربط اللحاف الحريري في مكانه في لحاف ، ويسهل عليك تداخل اللحافين معًا (بما في ذلك أربطة ربط) للتغلب
على المواسم الباردة. وبالتالي ، من المريح جدًا تداخل لحافين عندما تشعر بالبرد واستخدام لحاف واحد فقط عندما
.تشعر بالحرارة
تناسب الطبيعة في حياتك واستخدم غطاء لحاف] جميع المواد مصدرها الطبيعة. لقد اخترنا مصدًرا حريًرا]
طويًال من التوت 100٪ من الدرجة األولى كحشوة وقطن طويل التيلة بنسبة 100٪ كصدفة ، مما يوفر فراًشا حريريًا
 .فاخًرا ويحسن جودة النوم بالنسبة لك
سهل العناية واالستخدام ومتانة فائقة] تذكير: يجب استخدام اللحاف المملوء بالحرير بغطاء قابل للنزع]
.للحماية وال يغسل الغطاء إال عندما يكون متسًخا
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بشأن أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]

 

 

لحاف صيفي أنيق من حرير التوت الصديق للجلد

عبء خفيف على الجلد. تحكم مريح في درجة الحرارة الحرير خفيف وناعم ورقيق



 

 

!يمكن تخصيص أحجام أخرى ، يرجى االتصال بنا

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


 

 

(خيوط دودة القز (يمكن رؤية الحرير الحقيقي 100٪



 

 

"حرير: تشرفت بـ "ملكة األلياف

بسبب تركيبته الغنية المسامية ، والتي تساعد على تداول بخار الماء ، فهو معتدل في الشتاء وبارد
"في الصيف. يُعرف باسم "الجلد الثاني لجسم اإلنسان

 



ال تلوث
بيئة نمو نظيفة

اإلضرار
شرنقة طبيعية

أرض خصبة
إضاءة كافية

 

 

عملية تصنيع لحاف الحرير الصيفي

 

قطف
التوت

قطف
التوت

تربية دودة
القز

غزل
الحرير

      

صنع
لحاف

نسيج
النسيج

الحرير
الحقيقي شرنقة

 

شهدت العملية من تربية دودة القز إلى لحاف العناصر ، أكثر من 20 إجراء مع
.المراقبة والفحص

.كن حذرا في كل خطوة

 



مرنة قريبة من الجسم ، ناعمة وخفيفة مثل الريش

.اجعل نومك مثالياً ، المس جسم اإلنسان بدون ضغط

 

/ لحاف حرير / / لحاف آخر /

لينة مرنة ، ال ضغوط غير مرن أو سميك جدًا

 

ضبط ذكي لدرجة الحرارة ونوم مريح

يمكن أن يقلل من التوصيل الحراري عندما يكون باردًا ، ويمكن أن يحسن معدل إزالة الحرارة عندما
.يكون ساخنًا

.حافظ على درجة الحرارة المناسبة في اللحاف



 

 

طبقة مزدوجة من نسيج الحرير المضاد للحفر



 

 

 

مخلوط
قماش حرير

ملبرى
حشوة

 

قطن
مكافحة

الحفر
طبقة

 

  

  

  

  

 

 

تسميات وعالمات وبطاقات



 

 

خياطة رائعة: إنها ليست جميلة وسخية فحسب ، بل إنها تمنع أيًضا إزاحة اللب
الداخلي بشكل فعال



 

 

3D Lockstitch: ، قم بإغالق النواة الداخلية بإحكام ليس من السهل حفرها
ونعومة ودائمة



 

 

نسيج الجاكار: نسيج الجاكار القطني الخالص يعطي ملمًسا ناعًما المًعا وخفيًفا
ثالثي األبعاد



 

 

أربع حلقات أركان: تستخدم بشكل تعاوني مع غطاء اللحاف إلصالح قلب
اللحاف بدون حركة



 

 

صيانة لحاف الحرير

 

 

.أول استخدام ، هناك القليل من رائحة دودة القز. يوصى بالتجفيف في مكان بارد لمدة يومين ① :استعمال
.يجب استخدامه مع غطاء لحاف ②



 

 

 :بث
يحظر التعرض ألشعة الشمس ①
ينصح بالتجفيف في الظل مرة كل 2-3 أسابيع. ②
.بعد ذلك ، بات بلطف لجعله يعود رقيًقا



 

 

.تجنب الضغط الشديد ، احفظه في مكان بارد وجاف ① :متجر
.تجنب وضع المواد الكيماوية مثل حبوب الكافور -



 

التعبئة والتغليف والشحن من الحرير المنزل ملء الفراش حسب الطلب الصيف مبطن
السرير لحاف الصين الحرير الصيف لحاف

 

 

!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 والمواد الخام النسيجية. 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 دليل المنسوجات المحدودة

 

يغطي مصنعنا مساحة تزيد عن 50000 متر مربع ، ويضم 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 حشوة اإلبر ، والتي يمكن أن تنتج أنواعًا مختلفة من حشو األلياف ، بسعة يومية
200 طن. وفي الوقت نفسه ، قدمت 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 نأخذ دائًما "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 ، نتحرك في البحث وتطوير مواد جديدة ومنتجات وظيفية جديدة وتقنيات جديدة. نحن نسعى
جاهدين من أجل سعي الناس لمختلف المنسوجات المنزلية الوظيفية وهدف الشركة في أن تصبح أقوى شركة
 .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 تقديم شهادات النسخة اإللكترونية لك

 

 

التعليمات

 

 

Q1: أين مصنعنا؟ هل من الممكن زيارة مصنعك؟
يقع مصنعنا في مدينة قوانغتشو ، ويقع مكتب المبيعات الخارجية لدينا في مدينة فوشان (حيث يستغرق القيادة حوالي
  .ساعة واحدة من المكتب إلى المصنع). 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 المنتج؟
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 إذا تم االنتهاء من
البضائع ، سيقوم فريق المبيعات لدينا بإجراء الفحص النهائي على البضائع 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

 

 

  

 

  

https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category/mattress-protector.html
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category/mattress-topper-cover.html
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category/bed-pillow.html
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category/quilted-quilt.html


 

!يرجى االتصال بنا للحصول على المزيد من منتجات الفراش

 

 

  

https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category/bed-comforter.html
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category.html

