
 

مفرش مبطن قابل للتنفس غطاء وسادة من القماش غطاء
فراش مقاوم للماء غطاء مرتبة تاجر الجملة

 

 

وصف المنتج من مفرش مبطن قابل للتنفس غطاء وسادة من القماش غطاء فراش مقاوم
للماء

 

 

العنصر:  مفرش مبطن قابل للتنفس غطاء وسادة من القماش واقي مرتبة غطاء مرتبة مقاوم للماء
أو التخصيص Cal King ، كامل ، الملكة ، الملك ، XL الحجم:  التوأم ، التوأم
اللون:  أبيض
TAIDA  :الماركة
التصميم:  تصميم صندوق يربك على شكل مكعب مبطن ثالثي األبعاد
السطح:  بوليستر
نوع اإلغالق:  18 بوصة مزودة بجيب عميق
الحشوة:  ألياف البوليستر
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/Elastic-Mattress-Pad-Cover-Quilted-Mattress-Protector-Waterproof-Mattress-Cover-Distributor.html


 

 

[SLEEP SLEEP SLEEP] طبقة سميكة إضافية من الحشوة البديلة فائقة النعومة والقطيفة تخلق شعوًرا فخًما من
فئة 5 نجوم يذوب بلطف وينطوى في الجزء العلوي ويحمي مرتبتك دون التضحية بالراحة مع لبادة المرتبة الخاصة بنا.
الجزء العلوي المصمم من صندوق يربك على شكل مكعب مبطن بثلج ثالثي األبعاد محشو ببدائل أسفل لمزيد من
.النعومة ، مما يجعل ليلتك أكثر راحة ويضمن لك االستيقاظ باعثًا على االسترخاء
تجربة مريحة للغاية] مصنوعة من ألياف دقيقة عالية الجودة فائقة النعومة ، ومنعشة ، ومسامية توفر لك الراحة]
القصوى التي تستحقها ، وتوفر لك السماكة الدعم الذي تحتاجه أثناء النوم ، أو أخذ قيلولة ، أو مجرد الجلوس على
سريرك . يمكن أن يساعد غطاء المرتبة العلوية من المراتب الكبيرة في توزيع وزنك وتخفيف نقاط الضغط بالتساوي
في جميع أنحاء المرتبة ، مما يسمح لك بالنوم بشكل سليم واالستيقاظ دون ألم في الظهر



تصميم جيوب عميق وقوي وسلس] يتالءم التنورة المرنة تماًما حول المراتب التي يصل سمكها إلى 18 بوصة]
للمساعدة في احتواء أي مرتبة سرير لديك ، وتساعدك المرونة القوية على اإلمساك بإحكام حول المرتبة مما يسمح
لك بالقلب واللف بحرية في الليل ألنها تستخدم ألياف دقيقة بوزن عاٍل بالجرام مع شريط مطاطي مرن عالي يضمن
أنها ناعمة وناعمة ومتينة من أغطية السرير األخرى التي تستخدم قماًشا مرنًا منخفض الوزن بالجرام يمكن تمزيقه
بسهولة
سهل العناية واالستخدام ومتانة فائقة] الجزء العلوي من المرتبة قابل للغسل في الغسالة التجارية وال يتطلب تنظيًفا]
جافًا باهظًا. أيًضا ، تستخدم العديد من المنتجات األخرى طبقة قماشية غير منسوجة على الجانب الخلفي من الجزء
العلوي لتقليل تكاليف المواد ، مما يتسبب في تلفها إذا قلبت الجزء العلوي إلى الجانب العكسي لالستخدام. لكن كل
األسطح األمامية والخلفية للغطاء العلوي مصنوعة من ألياف دقيقة عالية الجودة للغاية والتي تضمن إمكانية استخدام
كال الجانبين ، وهذا يزيد من العمر االفتراضي بمقدار ضعفين
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بشأن أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]

 

 

واقي علوي للمرتبة بجيب ألسفل للثلج :B الموديل



 

!يمكن تخصيص أحجام أخرى ، يرجى االتصال بنا

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


 

 

نسيج سطحي فائق النعومة يشبه السحابة مع تشطيب خوخي مع أداء قوة جيد



 

 

حشو ألياف لولبية ثالثية األبعاد



 

 

تسميات وعالمات وبطاقات



 

 

3D تصميم مربع يربك مبطن أعلى



 

 

نعومة إضافية ، وراحة ال تضاهى ، مثل النوم على سحابة ، سطح يشبه السحابة



 

 

مع جيب يتكيف مع عمق المرتبة حتى 18 بوصة



 

 

التعبئة والتغليف والشحن من مفرش مبطن غطاء وسادة قماش قابل للتنفس واقي المرتبة
غطاء مرتبة مقاوم للماء

 

 

!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
https://www.beddingproductsupplier.com/ar/category.html

