
 

بطانية ثقيلة للتبريد مقاس توأم للبالغين مع مزود بطانية
الجاذبية المصنوعة من الخرز الزجاجي الممتاز

 

 

وصف المنتج بطانية التبريد المرجحة ذات الحجم التوأم للبالغين مع بطانية الجاذبية المصنوعة
من الخرز الزجاجي الممتاز

 

 

العنصر:  بطانية التبريد المرجحة مقاس مزدوج للبالغين مع بطانية الجاذبية المصنوعة
من الخرز الزجاجي الممتاز
الحجم:  توأم ، كامل ، ملك أو حسب الطلب
اللون:  رمادي
الوزن الصافي: 5 رطل
TAIDA  :الماركة
السطح:  نسيج صديق للجلد
الحشوة:  قطن وخرز زجاجي عالي الجودة
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
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أخبار جيدة لمن يعانون من قلة النوم] توفر البطانية الموزونة طريقة طبيعية للمساعدة في تهدئة جسمك]
لقضاء ليلة نوم مريحة ، وبطانية كبيرة مهدئة حسية للبالغين واألطفال للمساعدة في تخفيف الضغط وتوفير الراحة.
.مثالي لمن هم تحت ضغط عميق ويحتاجون إلى نوم مريح ونوم جيد
بطانية ثقيلة آمنة وقابلة للتنفيس] البطانية الثقيلة تصنع تقنية خياطة عالية الكثافة ، مما يمنع فقدان الخيط]
وتسرب الخرز. سيحافظ التصميم الفريد على الحبيبات بإحكام بالداخل للحصول على أفضل تهوية ويبقيك في درجة
.حرارة مثالية ، ومتكيفة تماًما لالستخدام اآلمن على مدار العام
حتى توزيع الوزن] تتميز البطانية المثقلة بالتبريد بأجزاء صغيرة مع خياطة دقيقة لمنع انتقال الخرز من االنتقال]
.من حجرة إلى أخرى ، مما يجعل البطانية توزع الوزن بالتساوي وتسمح للبطانية بالتوافق مع جسمك
كيفية الصيانة] قد تؤدي أي بطانية ثقيلة إلى تلف الغسالة ، لكن غطاء اللحاف قابل للغسل في الغسالة ومن]
السهل جدًا تنظيفه وتجفيفه. نوصي بالغسيل اليدوي والتعليق جافًا كأفضل طريقة للتنظيف. ألي استفسار، يرجى
.التواصل معنا
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بشأن أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]



 

 

بطانية الجاذبية المبطن فائقة النعومة

 

 

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا
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حبات زجاجية غير سامة



 

 

نسيج مريح ومريح على الجلد ، يمكن لمسه مباشرة ، وليس من السهل تحفيزه



 

 

ربط جميل من أجل لمسة أكثر راحة



 

 

 

وضع خياطة اللحف المقطعي ، توزيع تعبئة أكثر اتساًقا ، أكثر صالبة وليونة



 

مع تصميم أبازيم الزاوية ، من السهل إصالح غطاء اللحاف ، ومنع التحول
األساسي



 

 

تسميات وعالمات وبطاقات



 

 

التعبئة والتغليف والشحن لبطانية التبريد المرجحة ذات الحجم التوأم للبالغين مع بطانية
الجاذبية المصنوعة من الخرز الزجاجي الممتاز

 

 

!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

.فوشان تايكسيانججيا كو. ، لت

.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. في غضون ذلك ، أدخلت الشركة 20 مجموعة من آالت خياطة اللحف التي يتم التحكم فيها بواسطة
و 30 مجموعة من آالت خياطة اللحف ذات اإلبرة المفردة ، و 100 مجموعة ماكينات خياطة ألغطية الكمبيوتر ، 
.اللحاف وغطاء الوسادة  ، بقدرة يومية تزيد عن 5000 لحاف و 10000 وسادة

 

، بعد سنوات عديدة من تراكم الخبرة    . نحن دائًما نأخذ  "تحسين نوعية نوم الناس وخلق حياة أفضل " كمهمتنا  
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 . في . 

الطريق في المستقبل ، نحن  نتحرك في البحث وتطوير  مواد جديدة ومنتجات وظيفية جديدة وتقنيات جديدة. نحن
جاهزون لألشخاص الذين يسعون  وراء مختلف المنسوجات المنزلية الوظيفية  وهدف الشركة المتمثل 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 نمنحك 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 طبعا. 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

 

 

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

