
شتاء دافئ فاخر فندق فائق النعومة مبطن مصنع المعزي البديل
لألسفل

وصف المنتج شتاء دافئ فاخر فندق فائق النعومة مبطن أسفل لحاف بديل

العنصر: شتاء دافئ فاخر فندق فائق النعومة مبطن أسفل لحاف بديل
بحجم: التوأم ، الكامل ، الملك أو حسب الطلب
اللون: طباعة
الوزن الصافي: 3 كجم
ماركة: تيدا
سطح: البوليستر
حشوة: بديل ألسفل
صفة مميزة: ناعم ، صديق للبشرة ، 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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طري و متدفق] نسيج اللحاف البديل من الريش ناعم وقابل للتنفس ، ومناسب لالستخدام على مدار السنة.]
لحاف الريش البديل هذا رقيق وخفيف الوزن ، وليس ثقيًال جدًا للضغط عليك. تصميم بسيط ولكن أنيق ، يناسب أنواع
.مختلفة من الديكور ، مما يضيف المزيد من الجمال والراحة إلى غرفة نومك
حشوة ممتازة وقدرة حرارية] يعتمد حشوًا ممتاًزا ، وفلوفي ، وموزعًا جيدًا ، دون أي قلق من التكتل أو الرائحة]
الكريهة. خيار رائع ألولئك الذين ال يستطيعون استخدام أغطية الفراش المصنوعة من الريش. قدرة رائعة على
الحفاظ على الدفء حتى في ليالي الشتاء الباردة ، وتحافظ على سريرك في درجة حرارة مريحة ، وتوفر لك نوًما
.صحيًا وسليًما
التصميم والحرف] ُمصمم بتقنية خياطة الصندوق ، قم بتأمين الحشوة في مكانها ، دون القلق من ملء التسرب]
.أو الخيط المفكوك. هدب رائع ودائم وطويل األمد. تم تصميم هذا اللحف البديل ألسفل ليكون أخيًرا
الهدية المثالية ] كهدية رائعة لعائلتك أو أصدقائك في المناسبات الخاصة أو أعياد الميالد أو الكريسماس. يستحق ]
.الجميع مجموعات اللحاف األكثر أناقة وراحة ، مما يوفر لك تجربة نوم مريحة
سهل العناية واالستخدام ومتانة فائقة] اللحاف البديل من أسفل هو قابل للغسل في الغسالة التجارية وال]
.يتطلب تنظيف جاف باهظ الثمن
.التخصيص الشخصي] يُرجى التواصل معنا بخصوص أي أسئلة أو متطلبات مخصصة لجميع المنتجات]



لحاف بديل مبطن فائق النعومة

!يمكن تخصيص حجم آخر ، يرجى االتصال بنا
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حشو ألياف لولبية ثالثية األبعاد



نمط الطباعة الساطع ، ليس من السهل أن تتالشى

صندوق مميز مخيط



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



شعار العالمة التجارية القابل للتخصيص



تسميات وعالمات وبطاقات



التعبئة والتغليف والشحن من فندق الشتاء الدافئ الفاخر فائق النعومة مبطن ألسفل لحاف
بديل

!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
200 طن. م في غضون ذلك ، أدخلت الشركة 20 مجموعة من آالت خياطة اللحف التي يتم التحكم فيها بواسطة
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



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

!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 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



 

 

!يرجى االتصال بنا للحصول على المزيد من منتجات الفراش
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