
م سورونا® مصنع حشو األليافTرقيق ناعم قابل للغسل دوبونت

سورونا® حشو األلياف TMوصف المنتج من لينة رقيق قابل للغسل دوبونت

سورونا® حشو الألياف TMالعنصر: رقيق ناعم قابل للغسل دوبونت
نوع الألياف : سورونا® بوليمر
ماركة: تيدا
صفة مميزة: حماية البيئة والصحة ، الدفء الممتاز ، قابل للغسل والتجفيف بالشمس ، صديق للبشرة ،
.مسامي ، ليس من السهل تشويهه ، قابل للتمدد بحرية ، مريح ومرن في االستخدام
طلب: إنها مناسبة لملء المنتجات مثل كيس النوم ، وبطانة السرير ، والسترة السفلية ، والمالبس القطنية ،
ومالبس الرضع ، ومالبس األطفال ، والمالبس الرياضية في الهواء الطلق ، والمالبس غير الرسمية ، واللحاف
.الشتوي ، واللحاف الصيفي ، واللحاف الربيعي والخريف ، وحاف مكيف الهواء ، طبقة خياطة اللحف ، إلخ
أو حسب الطلب (pp التعبئة: التغليف القياسي (كيس منسوج
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سورونا ® تُشتق األلياف من المواد الخام النباتية التي يمكن زراعتها بشكل متكرر TMتنمية مستدامة ] - دوبونت ]
من جلوكوز نشا النبات ، وليس من البترول. بالمقارنة مع النايلون ، تقلل عملية تصنيع PDO كل عام ، ويُشتق جوهر
ألياف سورونا من استهالك الموارد البترولية بنسبة 37٪ ، وتوفر استخدام الطاقة بنسبة 30٪ ، وتقلل من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري بنسبة 63٪. إنها األلياف الوحيدة المرنة ذات األساس الحيوي والتي يتم إنتاجها على نطاق
واسع في العالم. مساهمتها في البيئة وحماية البيئة هي دعم قوي للتنمية المستدامة لصناعة النسيج ، مما يترك
.مساحة إبداعية ضخمة لتطوير منتجات المنسوجات ، وهو ابتكار ثوري في صناعة النسيج
بنية ] - يمنح الهيكل الطبيعي ثالثي األبعاد والهيكل الكروي الصوف الحيوي مع كثافة ممتازة ومقاومة للضغط ]
وانتعاش مرن وشعور ناعم بالجلد. يحافظ اللحاف والمالبس المليئة بالحرير المرن الناعم على المزيد من الهواء
الساكن ، ويقلل من فقدان الحرارة لجسم اإلنسان ، وفي الوقت نفسه ، ال يؤثر على نفاذية الرطوبة ، حتى يتمكن
.جسم اإلنسان من الحفاظ على الدفء والجفاف والراحة شعور
مميزات ] - حماية البيئة والصحة ، الدفء الممتاز ، قابل للغسل والتجفيف بالشمس ، صديق للبشرة ، مسامي ، ]
.ليس من السهل تشويهه ، قابل للتمدد بحرية ، مريح ومرن في االستخدام



سورونا® حشو األلياف TMألياف دافئة فعالة: دوبونت

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا

سورونا® حشو األلياف TMدوبونت

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




إنها مناسبة لملء المنتجات مثل كيس النوم ، وبطانة السرير ، والسترة
السفلية ، والمالبس القطنية ، ومالبس الرضع ، ومالبس األطفال ، والمالبس

الرياضية في الهواء الطلق ، والمالبس غير الرسمية ، واللحاف الشتوي ،
واللحاف الصيفي ، واللحاف الربيعي والخريف ، وحاف مكيف الهواء ، طبقة

.خياطة اللحف ، إلخ

سورونا® حشو األلياف TMالتعبئة والتغليف والشحن من دوبونت لينة منفوش قابل للغسل

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



معلومات الشركة



المحدودة كنت تأسست في عام 2006 ، وتقع في منطقة التجارة ، .CO قوانغتشو تيدا األساسية منتجات
الحرة نانشا و 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 سنوات من التطوير ،
 :أصبحت تيدا شركة مجموعة لديها اآلن شركات تابعة

المحدودة ، .CO قوانغتشو تيدا األساسية منتجات

المحدودة ،.CHNOLOGY COهULTRALOFT T قوانغتشو شركة

.فوشان تايكسيانججيا كو. ، لت

 .فوشان دليل المنسوجات المحدودة

وأكثر تقنيات ومعدات اإلنتاج الموظفين و  مصنعنا يغطي مساحة أكثر من 50000 متر مربع ، لديها أكثر من 300 
تقدًما ، مع وجود الناتج السنوي أكثر من 200 مليون يوان. ونحن نملك 4 مجموعات من األلياف عالية السرعة إنتاج
الحشو المعدات ، 1 مجموعة من لكمة إبرة حشو خط إنتاج يمكنه إنتاج أنواع مختلفة من حشوة األلياف بطاقة يومية
في غضون ذلك ، أدخلت الشركة 20 مجموعة من آالت خياطة اللحف التي يتم التحكم فيها بواسطة M .200 طن
الكمبيوتر و و 30 مجموعة من آالت خياطة اللحف أحادية اإلبرة ، 100 مجموعةس ماكينات خياطة اللحف التغطية
.ووسادة بسعة يومية تزيد عن 5000 لحاف و 10000 وسادة

نحن دائما تاك عمل "تحسين نوعية نوم الناس وخلق حياة أفضل" لنا مهمة. بعد عدة سنوات خبرة التراكم ، لدى تيدا
.نظام إدارة جودة كامل وعلمي ، ومجموعة منتجات واسعة ، وأداء تكلفة ممتاز ، و البحث والتطوير المستقل

تم تكريمها باسم وحصلت على EسNATIONAL HIGH-TECH ENTERPRI في السنوات األخيرة ، كانت الشركة 
 ترخيص من شركة دوبونت

TM
 . نحن هكتار هاء عدد من براءات اختراع المنتجات الفريدة ، والبحث المستمر 

®
سورونا 

نكون المضي قدما البحث وتطوير مواد جديدة ومنتجات w e ، الطريق في المستقبل n وتطوير مختلف منتجات . ا
للسعي وراء مختلف المنسوجات المنزلية الوظيفيةس وهدف تريف عمل  وظيفية جديدة وتقنيات جديدة. نحن اس 
.الشركة أن تصبح أقوى مؤسسة منسوجات منزلية صينية

معالجة المنتج



ورشة األلياف الخام / الحشو

ورشة خياطة اللحف ومنتجات الفراش



الشهادات

:شهاداتنا

شهادة المؤسسة الوطنية للتكنولوجيا الفائقة
(CIسB) شهادة مبادرة االمتثال االجتماعي لألعمال

ISO9001 شهادة نظام إدارة الجودة
القياسية OEKO-TEX 100 الثقة في المنسوجات شهادة

(GRS) شهادة المعيار العالمي إلعادة التدوير



سورونا® شهادة الخيط المشترك TMدوبونت
CLIMA محلول الخلية األلماني® ترخيص األلياف

!يمكن تقديم الشهادات للعمالء

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 حشو األلياف ذات الصلة
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!يرجى االتصال بنا للحصول على المزيد من منتجات حشو األلياف
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