
 

هيبوالرجينيك مكافحة عث الغبار مقاومة للبقع أسفل تاجر الجملة
وسادة مربعة بديلة

 

 

وصف المنتج للوسادة المربعة البديلة المضادة للحساسية هيبوالرجينيك المضادة لألتربة
المقاومة للبقع

 

 

البند:  هيبوالرجينيك المضادة للحساسية عث الغبار مقاومة للبقع أسفل وسادة مربعة
بديلة
اللون:  أبيض
المواصفات : 48 × 74 سم (مرتفع ، منخفض ، متوسط) أو حسب الطلب
TAIDA  :الماركة
السطح:  بوليستر
الحشوة:  بديل سفلي
السمة:  ناعم ، لطيف على الجلد ، قابل للغسل ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للعث ، رقيق
.التعبئة: كل لفة معبأة في كيس بالستيكي قوي. كل عبوة في كرتون ورق فردي

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/ar/product/water-resistant-reversible-softer-european-square-hotel-pillow-distributor.html
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/product/water-resistant-reversible-softer-european-square-hotel-pillow-distributor.html


 

 

أقمشة فاخرة] - الغطاء الناعم الصديق للجلد مصنوع من مادة نسيج ميكروفايبر بنسبة 100٪ ، وسادة نوم]
.لطيفة في حياتك. يوصى به بشدة باعتباره أفضل هدية لوالديك وعائلتك وأصدقائك
مادة الحشو] - قلب الوسادة مصنوع من ألياف دقيقة تشبه الزغب. ال رائحة غريبة وال تهيج. التوازن المثالي بين]
.المنفوش والدعم لتوفير ما يجعل الوسائد داعمة ومريحة
توفير دعم ممتاز] - هذه الوسائد مصنوعة بتوازن رائع من النعومة المرنة والمتانة الممتلئة ، مما يوفر الدعم]
.الكافي لرأسك ورقبتك وكتفيك. لذلك يمكن أن تبقي رأسك لن يغرق في المرتبة
ناعم ولطيف] - سواء كنت تنام على جانب واحد ، أو نائم على الظهر ، وحتى بعض األشخاص الذين ينامون على]
المعدة. تحتوي هذه الوسائد على دور علوي مرتفع ، وهي رائعة لجميع أنماط النوم. سوف يعطونك دعًما كبيًرا لرقبتك
.وكتفك ، وهي الوسادة األكثر راحة وتبريدًا
سهلة العناية واالستخدام ومتانة فائقة] وسائد السرير قابلة للغسل في الغسالة التجارية وال تتطلب تنظيًفا]
 .جافًا باهظًا
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بشأن أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]



 

 

أسفل وسادة سرير مربعة بديلة

 

 

!يمكن تخصيص أحجام أخرى ، يرجى االتصال بنا

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


 

 

 

حشو ألياف لولبية ثالثية األبعاد



 

 

سطح يشبه السحابة



 

 

نعومة إضافية ، وراحة ال تضاهى ، مثل النوم على السحابة



 

خياطة رائعة



 

 

التعبئة والتغليف والشحن للوسادة المربعة البديلة المضادة للحساسية المضادة لألتربة
والمقاومة للبقع

 

 

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



 

 

معلومات الشركة

 

 



 

في  عام 2006 ، وتقع في  GUANGZHOU  TAIDA FIBER  PRODUCTS  CO. ،  LTD تأسست شركة
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 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
و 30 مجموعة من آالت خياطة اللحف ذات اإلبرة المفردة ، و 100 مجموعة من ماكينات بواسطة الكمبيوتر ، 
. الخياطة ألغطية اللحاف  وأكياس المخدات ، 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 نهدف
إلى  السعي وراء العديد من المنسوجات المنزلية الوظيفية وهدف الشركة المتمثل 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
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!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

