
 

قسط هيبوالرجينيك الطراز الحديث بلون الصين مجموعة
مفروشات القطن الصانع

 

 

وصف المنتج لمجموعة مفروشات قطن الصين ذات الطراز الحديث هيبوالرجينيك

 

 

البند:  قسط هيبوالرجينيك الطراز الحديث بلون الصين مجموعة الفراش القطن
سنتيمتر ، 1 قطعة x250قطعة ؛ ورقة مسطحة x230cm ، 1 230المواصفات:  نموذج: غطاء لحاف 200
سم ، 2 قطعة x74؛ كيس وسادة 48
قطعة x270cm ، 1سم ، 1 قطعة ؛ ورقة مسطحة x240 250غطاء لحاف B: 220                         نموذج
سم ، 2 قطعة x74؛ كيس وسادة 48
الحجم:  يمكن تخصيصها
اللون:  أزرق
TAIDA  :الماركة
القماش:  قطن
مميّز:  ناعم ، متين ، صديق للبشرة ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للحساسية
.التعبئة: كل لفة معبأة في كيس بالستيكي قوي. كل عبوة في كرتون ورق فردي
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قطن نقي] القطن المغسول هو المادة الخام التي يتم التعامل معها بواسطة عملية خاصة. إنه أكثر 100٪]
.نعومة وراحة من المواد األخرى
ناعم] نقدم مالءات قطنية طويلة بنسبة 100٪ يحبها العمالء لشعورها بالنعومة والراحة بشكل طبيعي. ستذكرك]
.مجموعة مالءات الملكة القطنية هذه بأفضل مالءات فندق 5 نجوم الفاخرة المفضلة لديك
الشعور بالراحة في جميع الفصول] تحافظ مالءات السرير القطنية البيضاء الفاخرة لدينا على الراحة والتنفس]
.في جميع الفصول. هذه المالءات المتميزة المضادة للحساسية متوازنة جيدًا وناعمة
هدية مثالية] مجموعات المالءات لدينا مثالية لعيد األم أو عيد األب أو الكريسماس أو عيد الحب. األفضل ألي غرفة]
.في منزلك - غرفة األطفال أو غرفة الضيوف أو غرفة النوم أو منزل العطالت
سهلة الصيانة] ضعها في آلة لغسلها سريعًا وتجفيفها. ال تتقلص مجموعة المالءات البيضاء هذه وتتجعد بالكاد]
.وتصبح أكثر نعومة بعد كل غسلة
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بشأن أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]

 



 

مجموعة مفروشات قطن فاخرة قابلة للتنفس

 

 

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا

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


 

 

نسيج قطني 100٪ مغسول

فريدة من نوعها للتنفس ومضادة للحساسية



 

 

 

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



 

 

تصميم حزام الزاوية

يحتوي غطاء اللحاف على ربطة عنق في كل زاوية بالداخل ، والتي يمكنها بسهولة تثبيت اللحاف ومنعها من التجمع أو
.الحركة



 

 

تخصيص الملصقات والعالمات والعالمات



 

 

تصميم سحاب

.السحاب أكثر متانة وموثوقية من األزرار. نضع سحاب عالي الجودة في األسفل



 

 

التعبئة والتغليف والشحن من مجموعة مفروشات قطن الصين ذات الطراز الحديث
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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