
 

ضوء الفاخرة خياطة لينة اللمس التبريد ايوسل الصيف لحاف
تاجر الجملة

 

 

وصف المنتج لحاف صيفي خفيف الملمس بملمس ناعم وخفيف التنسيل

 

 

العنصر:  لحاف صيفي خفيف فاخر خياطة ناعم الملمس تبريد ايوسل
الحجم:  150 × 200 سم ، 200 × 200 سم أو حسب الطلب
اللون:  أزرق ، وردي ، برتقالي ، رمادي
TAIDA  :الماركة
نسيج السطح:  100٪ ألياف اليوسل
٪الحشو:  ألياف بوليستر 100
مميّز:  تبريد ، مسامي ، ماص للرطوبة ، خياطة رائعة ، قابلة للغسل في الغسالة ، خياطة فاخرة خفيفة
.التعبئة: كل لفة معبأة في كيس بالستيكي قوي. كل عبوة في كرتون ورق فردي

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/ar/product/Machine-Washable-Exquisite-Quilting-Cooling-Tencel-Summer-Quilt-Distributor.html
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/product/Machine-Washable-Exquisite-Quilting-Cooling-Tencel-Summer-Quilt-Distributor.html


 

مادة خشب الزان تدور الخشب البكر استخراج األلياف نسج في الغزل نسج في القماش

 

 



مصنوعة من لب الخشب الطبيعي المستخرج من األشجار. النسيج Vitality Mint Lyocell [النسيج السطحي]
المنسوج بمكونات جزيء النعناع الصغير يمنحك شعوًرا بالبرودة وحريريًا خفيًفا ومساميًا. تم تكريمه باعتباره "نسيج
.التنفس" في القرن الجديد
مفهوم التصميم]  لون صلب جديد متطابق مع أسلوب هيرميس ، البساطة والرفاهية الخفيفة ، الخط األنيق]
والمتدفق ، الهوى والتشطيبات ، ال يمكن أن تتوقف عن حبه. التصميم البسيط ، والتخلي عن الفوضى ، والسعي وراء
.النية األصلية ، والعثور على السالم ، وزخرفة الحافة الموجزة تعكس الذوق األصلي
جميع المواسم] 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 كحاف أو غطاء سرير أو أغطية
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
 سهل العناية واالستخدام ومتانة فائقة]]
1. هو آلة قابلة للغسل. يوصى باستخدام الوضع اللطيف عند الغسيل في الغسالة. يتم فصل األلوان الداكنة عن
األلوان الفاتحة ، ويتم غسلها بشكل منفصل عن األقمشة األخرى ؛
2. يجب أال تتجاوز درجة حرارة الغسيل 30 ، يوصى باستخدام منظف محايد لتجنب النقع لفترات طويلة ؛
3. ال تفرك أو تفرك بقوة ، وتجنب االحتكاك مع األدوات الحادة أثناء االستخدام ؛
4. ال تجف بشدة وتجف ، تعلق لتجف ، تنتشر بشكل مسطح عند التجفيف ، والذي يمكن أن يقلل التجاعيد بشكل
مناسب ، ويمكن أيًضا الكي في درجة حرارة منخفضة بمكواة ؛
.5. ال تعرض ألشعة الشمس ، والحفاظ عليها نظيفة ومرتبة أثناء التخزين ، وتجنب أشعة الشمس المباشرة

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

 

 

لحاف صيفي إيوسل التبريد الحيوي بالنعناع



 

 

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا

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


 

 



 

 

التبريد: النعناع الجزيئي في ألياف الاليوسل برائحة النعناع المبردة بالضوء مثل
الثقب يعيد تألق قلبك



 

 

حشو ألياف لولبية ثالثية األبعاد



 

 

تسميات وعالمات وبطاقات



 

 

HANG: ، قماش ناعم رقيق ، ملمس ناعم ، خيوط قماش جيدة ، نوم كل ليلة
مع متعة ال مثيل لها



 

 

نظيفة (حماية الصحة): مليئة بالكامل باأللياف الجرثومية المضادة للعث ، قابلة
للغسل في الغسالة.

بكتيريا ضارة بشكل فعال ، مثل اإلشريكية القولونية ، المكورات العنقودية ،
.المبيضات



 

 

الجمال: خياطة رائعة ، أنماط مرقعة أنيقة ، مثبتة في كل موضع ، تحافظ على
أفضل أداء للحاف



 

 

التعبئة والتغليف والشحن لحاف صيفي خفيف من ايوسل تبريد خفيف ناعم الملمس

 

 

!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
 
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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