
 

শীতল অনুভূিত মসৃণ িবলাসবহুল
অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল কুইল্ট কুইল্ট চায়না িসল্ক

সামার কুইল্ট সরবরাহকারী
 

 

শীতল অনুভূিতর পণ্েযর বর্ণনা মসৃণ িবলাসবহুল অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল
কুইল্ট িচনা িসল্ক সামার কুইল্ট

 

 

আইেটম:  শীতল অনুভূিত মসৃণ িবলাসবহুল অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল কুইল্ট িচনা িসল্ক
সামার কুইল্ট
আকার:  200x230cm বা কাস্টমাইজড
রঙ:  সাদা
ব্র্যান্ড:  TAIDA
সারেফস:  100% তুলা
িফিলং:  100% িসল্কওয়ার্ম িফলােমন্ট
ভরাট ওজন: 360g
ৈবিশষ্ট্য:  হালকা, নরম, সূক্ষ্ম, েধায়া যায়, অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল, অ্যান্িট-মাইট,
ফ্লািফ, শীতল
প্যািকং: প্রিতিট েরাল শক্িতশালী প্লাস্িটেকর ব্যােগ প্যাক করা হয়; প্রিতিট
প্যােকজ পৃথক কাগেজর শক্ত কাগেজ।
েধায়ার িনর্েদশাবলী: ব্িলচ করেবন না, শুকােনার জন্য ঝুিলেয় রাখুন, ধুেয় েফলেবন না,
প্রচিলত ড্রাই ক্িলিনং, ইস্ত্ির করেবন না

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/product/Thin-Super-Comfortable-Quality-Mint-Cooling-Tencel-Summer-Quilt-Wholesale.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/product/Thin-Super-Comfortable-Quality-Mint-Cooling-Tencel-Summer-Quilt-Wholesale.html


 

 

[সমস্ত ঋতু] বসন্ত বা গ্রীষ্েম, কুইল্টগুিল শুধুমাত্র উষ্ণ রাখেত পাের না, তেব হালকা এবং
চাপমুক্তও রাখেত পাের, যা আপনােক মার্িজত উষ্ণতা এেন েদয়। শরত্কােল বা শীতকােল, আপিন এিট
িবছানার সােথ ব্যবহার করেত পােরন। ঋতুর উপর িনর্ভর কের, এিট কমেফাটার, েবডস্প্েরড বা
কভারেলট িহসােব ব্যবহার করা েযেত পাের।
[স্িলপ েকায়ািলিট প্রেমাশন] মালেবির িসল্ক কুইল্ট একিট অিবশ্বাস্যভােব আরামদায়ক ঘুেমর
অিভজ্ঞতার জন্য হালকা, বাতাসযুক্ত এবং মসৃণ, একিট আরামদায়ক এবং আরামদায়ক ঘুেমর জন্য
সহেজই আপনার শরীরেক কনট্যুর কের। অন্যান্য উপাদান ভর্িত আরামদায়ক তুলনায়, এিট আেরা
শ্বাসপ্রশ্বােসর, সুপার নরম, এবং েকালাহল হেব না. এছাড়াও, িসল্ক আপনার ত্বক এবং চুেলর
জন্য দুর্দান্ত কারণ এিট আর্দ্রতা ধের রাখেত এবং উচ্চ ঘর্ষণ সহ কাপেড়র কারেণ ক্ষিত
কমােত সহায়তা কের।



[শারীিরক তাপমাত্রা িনয়ন্ত্রণ] এিট আপনােক গ্রীষ্েম ঠান্ডা রােখ এবং শীতকােল উষ্ণ রােখ।
মালেবির িসল্েকর প্রাকৃিতক তাপ িনয়ন্ত্রক ৈবিশষ্ট্য ঘুেমর জন্য একিট সামঞ্জস্যপূর্ণ
তাপমাত্রা প্রদান কের এবং এর দুর্দান্ত আর্দ্রতা েশাষেণর ক্ষমতা আপনার িবছানােক শুষ্ক
রােখ, এইভােব েবিশরভাগ তাপমাত্রা এবং ঋতু সহ্য কের। জাদুকরীভােব, িসল্ক-ভরা কমেফাটার
ব্যবহার কের, আপনার আর গরম ঝলকািন এবং রােতর ঘাম বা ঠান্ডা লাগেব না। হট স্িলপার একিট
মািলকানা প্রাপ্য.
[অ্যালার্িজ মুক্ত] 100% মালেবির িসল্ক কমেফাটার আপনােক গভীর ঘুেম পড়েত সাহায্য কের
িবেশষ কের েসই ব্যক্িতেদর জন্য এবং যারা প্রায়ই রােত ঘােম এবং কািশ হয়। এিট আপনার শরীর
েথেক আর্দ্রতা দূের রােখ। প্রাকৃিতক েরশম-ভরা কমেফাটার এমন েলােকেদর জন্য একিট চমৎকার
িবকল্প হেব যারা প্রায়শই অ্যালার্িজেত আক্রান্ত হন।
েরশম ভরাট পিরদর্শেনর জন্য ওয়ািশং েলেবল সহ [সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং টাই িসস্েটম] ; 4িট
েকাণার ট্যাব এবং 4িট সাইড লুপ আপনােক একিট ডুেভেটর জায়গায় িসল্ক কমেফাটার বাঁধেত েদয়
এবং ঠান্ডা ঋতুেক পরাস্ত করেত আপনার পক্েষ দুিট কমেফাটারেক একসােথ ওভারল্যাপ করা সহজ।
এইভােব, আপিন যখন ঠান্ডা অনুভব কেরন তখন দুিট ডুেভট ওভারল্যাপ করা খুব সুিবধাজনক এবং যখন
আপিন গরম অনুভব কেরন তখন শুধুমাত্র একিট কুইল্ট ব্যবহার করুন৷
[প্রকৃিতেক আপনার জীবেন িফট করুন এবং একিট ডুেভট কভার ব্যবহার করুন] সমস্ত উপকরণ
প্রকৃিত েথেক েনওয়া হয়। আমরা 100% লং স্ট্র্যান্ড মালেবির িসল্ক িফিলং িহসােব এবং 100%
লম্বা স্েটপল তুলােক েশল িহসােব েবেছ িনেয়িছ, যা আপনার জন্য িবলাসবহুল িসল্ক েবিডং
প্রদান কের এবং ঘুেমর মান উন্নত কের। 
[যত্ন করা সহজ, ব্যবহার করা এবং সুপার েটকসই] অনুস্মারক: সুরক্ষার জন্য একিট িসল্ক ভরা
কমেফাটারেক অবশ্যই একিট অপসারণেযাগ্য কভার ব্যবহার করেত হেব এবং কভারিট েনাংরা হেলই
ধুেয় েফলেত হেব।
[ব্যক্িতগত কাস্টমাইেজশন] অনুগ্রহ কের েকােনা প্রশ্ন বা সমস্ত পণ্েযর জন্য কাস্টম
প্রেয়াজনীয়তার সােথ আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন।

 

 

মার্িজত ত্বক-বান্ধব মালেবির িসল্ক গ্রীষ্মকালীন েকাল্ট

ত্বেক হালকা েবাঝা; আরামদায়ক তাপমাত্রা িনয়ন্ত্রণ; িসল্ক হালকা, নরম, সূক্ষ্ম



 

 

অন্য আকার কাস্টমাইজ করা েযেত পাের, আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

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


 

 

100% িসল্কওয়ার্ম িফলােমন্ট (আসল েরশম েদখা যায়)



 

 

িসল্ক: "ফাইবােরর রানী" িহসােব সম্মািনত হন

এর সমৃদ্ধ িছদ্রযুক্ত কাঠােমার কারেণ, যা জলীয় বাষ্েপর সঞ্চালেনর জন্য সহায়ক, শীতকােল
হালকা এবং গ্রীষ্েম শীতল। এিট "মানুেষর েদেহর দ্িবতীয় চামড়া" নােম পিরিচত।

 



েকান দূষণ
পিরচ্ছন্ন ক্রমবর্ধমান পিরেবশ

ক্ষিতহীনতা
প্রাকৃিতক েকাকুিনং

উর্বর ভূিম
পর্যাপ্ত আেলাকসজ্জা

 

 

িসল্ক সামার কুইল্ট উত্পাদন প্রক্িরয়া

 

তুঁত
বাছাই

তুঁত
বাছাই

েরশম
েপাকা
পালন

স্িপিনং
িসল্ক

      

কুইল্ট
ৈতির করা

বয়ন
কাপড়

বাস্তব
িসল্ক cocooning

 

েরশম কীট উত্থাপন েথেক েকােয়ল আইেটম পর্যন্ত প্রক্িরয়া, এিট িনয়ন্ত্রণ
এবং পরীক্ষা সহ 20িটরও েবিশ পদ্ধিতর অিভজ্ঞতা লাভ কেরেছ।

প্রিতিট পদক্েষেপ সতর্ক।



 

শরীেরর কাছাকািছ নমনীয়, পালেকর মেতা নরম এবং হালকা

আপনার ঘুম িনখুঁত করুন, চাপ ছাড়াই মানুেষর শরীর স্পর্শ করুন।

 

/ িসল্ক েকাল্ট / / অন্যান্য কুইল্ট /

নরম নমনীয়, েকান চাপ েনই নমনীয় বা খুব পুরু নয়

 

বুদ্িধমান তাপমাত্রা সামঞ্জস্য এবং আরামদায়ক ঘুম

এিট ঠান্ডা হেল তাপ পিরবািহতা কমােত পাের এবং গরম হেল তাপ অপসারেণর হার উন্নত করেত পাের।

কুইল্েট তাপমাত্রা যথাযথ রাখুন।



 

 

ডাবল-েলয়ার ফ্যাব্িরক অ্যান্িট ড্িরিলং িসল্ক



 

 

 

িমশ্িরত
ফ্যাব্িরক তুঁত

িসল্ক
িফিলং

 

তুলা
এন্িট

ড্িরিলং
স্তর

 

  

  

  

  

 

 

েলেবল, িচহ্ন এবং ট্যাগ



 

 

সূক্ষ্ম কুইল্িটং: এিট েকবল সুন্দর এবং উদার নয়, কার্যকরভােব িভতেরর
মূল স্থানচ্যুিত প্রিতেরাধ কের



 

 

3D লকস্িটচ: অভ্যন্তরীণ েকারিটেক শক্তভােব লক করুন, ড্িরল করা সহজ নয়,
িচকন এবং েটকসই



 

 

জ্যাকার্ড ফ্যাব্িরক: খাঁিট সুিত জ্যাকার্ড ফ্যাব্িরক মসৃণ চকচেক,
ত্িরমাত্িরক হালকা িবলাসবহুল জিমন অনুভব কের



 

 

চার েকাণার লুপ: ডুেভট কভােরর সােথ সহেযািগতামূলকভােব ব্যবহার করা হয়
নড়াচড়া ছাড়াই কুইল্ট েকার িঠক করুন



 

 

িসল্ক েকাল্েটর রক্ষণােবক্ষণ

 

 

ব্যবহার
করুন: 

① প্রথম ব্যবহার, েরশম কীট গন্ধ সামান্য িবট আেছ. এিট 2 িদেনর জন্য একিট
শীতল জায়গায় শুকােনার সুপািরশ করা হয়।
② ডুেভট কভােরর সােথ ব্যবহার করা প্রেয়াজন।



 

 

সম্প্রচার: 
① সূর্েযর নীেচ প্রকাশ করা িনেষধ
② প্রিত 2-3 সপ্তােহ একবার ছায়ায় শুকােনার পরামর্শ েদওয়া হয়।
এর পের, এিট তুলতুেল েফরার জন্য আলেতা কের প্যাট করুন।



 

 

েদাকান: • শক্িতশালী চাপ এিড়েয় চলুন, একিট ঠান্ডা এবং শুকেনা জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
• রাসায়িনক েযমন কর্পূর বিড় সঙ্েগ putting এিড়েয় চলুন.



 

শীতল অনুভূিতর প্যােকিজং এবং িশিপং মসৃণ িবলাসবহুল
অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল কুইল্েটড কুইল্ট চায়না িসল্ক সামার কুইল্ট

 

 

আপনার যিদ প্যািকংেয়র জন্য েকান িবেশষ প্রেয়াজনীয়তা থােক, তাহেল
আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!



 

েকাম্পািনর তথ্য

 

 



 

GUANGZHOU  TAIDA  FIBER  PRODUCTS  CO.,  LTD   2006  সােল  প্রিতষ্িঠত  হেয়িছল,  যা
নানশা ফ্ির ট্েরড েজান, গুয়াংজুেত অবস্িথত। আমরা একিট আধুিনক েটক্সটাইল এন্টারপ্রাইজ যা
িডজাইন,  উৎপাদন  এবং  িবক্রয়েক  একীভূত  কের,  ফাইবার,  অ  েবানা  পণ্য,  েহাম  েটক্সটাইল  এবং
েটক্সটাইল  কাঁচামােলর  ব্যবসা  এবং  গেবষণায়  জিড়ত।  বছেরর  পর  বছর  িবকােশর  পর,  TAIDA একিট
গ্রুপ েকাম্পািনেত পিরণত হেয়েছ এখন সহায়ক সংস্থা রেয়েছ:

GUANGZHOU TAIDA ফাইবার পণ্য েকা., LTD

গুয়াংেঝা আল্ট্রালফট েটকেনালিজ েকা., িল

FOSHAN TAIXIANGJIA CO., LTD.

েফাশান েটক্সটাইল গাইড েকা., িল.

 

আমােদর কারখানািট 50,000 বর্গ িমটােররও েবিশ এলাকা জুেড় রেয়েছ, 300 িটরও েবিশ কর্মচারী
রেয়েছ এবং সর্বািধক উন্নত উত্পাদন প্রযুক্িত এবং সরঞ্জাম রেয়েছ, যার বার্িষক আউটপুট 200
িমিলয়ন ইউয়ােনরও েবিশ। আমরা 4 েসট উচ্চ-গিতর ফাইবার ওয়ািডং উত্পাদন সরঞ্জাম,  1 েসট সুই
পাঞ্চ  ওয়ািডং  উত্পাদন  লাইেনর  মািলক,  যা  200  টন  ৈদিনক  ক্ষমতা  সহ  িবিভন্ন  ধরেণর  ফাইবার
ওয়ািডং  ৈতির  করেত  পাের।  ইিতমধ্েয,  েকাম্পািনিট  20  েসট  কম্িপউটার-িনয়ন্ত্িরত  কুইল্িটং
েমিশন  এবং  30  েসট  িসঙ্েগল-িনেডল  কুইল্িটং  েমিশন,  100  েসট  েসলাই  েমিশন  কুইল্ট  কভার  এবং
বািলেশর েকেসর জন্য, যার ৈদিনক ক্ষমতা 5,000-এর েবিশ কুইল্ট এবং 10,000 বািলশ রেয়েছ।

 

আমরা সর্বদা "মানুেষর ঘুেমর মান উন্নত করা এবং একিট উন্নত জীবন ৈতির করা" েক আমােদর িমশন
িহসােব  িনচ্িছ।  বহু  বছেরর  অিভজ্ঞতা  সঞ্চয়  করার  পর,  TAIDA-এর  রেয়েছ  একিট  সম্পূর্ণ  এবং
ৈবজ্ঞািনক গুণমান পিরচালন ব্যবস্থা, িবস্তৃত পণ্েযর পিরসর, চমৎকার খরচ কর্মক্ষমতা, এবং
স্বাধীন R&D।

 

সাম্প্রিতক বছরগুিলেত, েকাম্পািনিট ন্যাশনাল হাই-েটক এন্টারপ্রাইজ িহসােব সম্মািনত
হেয়েছ এবং ডুপন্ট িটএম  েসােরানা ® এর অনুেমাদন েপেয়েছ । আমােদর কােছ অেনকগুিল অনন্য



পণ্েযর েপেটন্ট রেয়েছ এবং আমরা ক্রমাগত গেবষণা এবং িবিভন্ন পণ্য িবকাশ কির। ভিবষ্যেত
রাস্তায়, আমরা নতুন উপকরণ, নতুন কার্যকরী পণ্য এবং নতুন প্রযুক্িতর গেবষণা এবং িবকােশর
িদেক এিগেয় যাচ্িছ। আমরা িবিভন্ন কার্যকরী েহাম েটক্সটাইল এবং সবেচেয় শক্িতশালী চীনা
েহাম েটক্সটাইল এন্টারপ্রাইজ হওয়ার েকাম্পািনর লক্ষ্েযর জন্য েলােকেদর সাধনা করার জন্য
প্রেচষ্টা করিছ। 

 

 

পণ্য প্রক্িরয়াকরণ

 

 

কাঁচা ফাইবার / ওয়ািডং ওয়ার্কশপ



 

 

কুইল্িটং/েবিডং প্েরাডাক্ট ওয়ার্কশপ



 

 

সার্িটিফেকশন

 

 

আমােদর সার্িটিফেকশন: 

ন্যাশনাল হাই-েটক এন্টারপ্রাইজ সার্িটিফেকট
িবজেনস েসাশ্যাল কমপ্লােয়ন্স ইিনিশেয়িটভ (BSCI) সার্িটিফেকশন



ISO9001 েকায়ািলিট ম্যােনজেমন্ট িসস্েটম সার্িটিফেকশন 
কনিফেডন্স ইন েটক্সটাইল OEKO-TEX স্ট্যান্ডার্ড 100 সার্িটিফেকশন

গ্েলাবাল িরসাইক্িলং স্ট্যান্ডার্ড (GRS) সার্িটিফেকট
ডুপন্ট িটএম েসােরানা ® কমন থ্েরড সার্িটিফেকশন CMA ফাইবার

সিলউশন জার্মািন

 

আমরা আপনােক ইেলকট্রিনক সংস্করণ সার্িটিফেকট প্রদান করেত পাির!

 

 

FAQ

 

 

প্রশ্ন 1: আমােদর কারখানা েকাথায়? আপনার কারখানা পিরদর্শন করা িক সম্ভব?
আমােদর কারখানা গুয়াংজু িসিটেত অবস্িথত, এবং আমােদর িবেদশী িবক্রয় অিফস েফাশান িসিটেত
রেয়েছ (েযখােন অিফস েথেক কারখানায় প্রায় 1 ঘন্টা ড্রাইভ করা হয়)। সারা িবশ্ব েথেক সমস্ত
ক্লােয়ন্ট আমােদর েদখার জন্য অত্যন্ত স্বাগত জানাই।  
 
প্রশ্ন 2: আপিন ODM পিরেষবা প্রদান করেত পােরন?
হ্যা অবশ্যই. আমরা ODM এবং OEM উভয় পিরেষবা প্রদান করেত পাির।
 
প্রশ্ন 3: পণ্েযর গুণমান কীভােব িনয়ন্ত্রণ করেবন?



আমরা েকায়ািলিট ম্যােনজেমন্ট িসস্েটম সার্িটিফেকশন ISO9001: 2015 স্ট্যান্ডার্ড
েপেয়িছ। আমােদর কারখানায় প্রিতিট পদ্ধিতর জন্য কেঠারভােব QC রেয়েছ। প্রিতিদন আমােদর
েকায়ািলিট কন্ট্েরাল সুপারভাইজার সব QC েরকর্ড েচক করেবন এবং রাখেবন। এমনিক পণ্যগুিল
েশষ হেয় েগেছ, আমােদর িবক্রয় দল েলাড এবং িবতরেণর আেগ পণ্যগুিলর চূড়ান্ত পিরদর্শন করেব।
আমরা ত্রুিটপূর্ণ পণ্য ধ্বংস বা পুনর্ব্যবহার করা হেব.
 
প্রশ্ন 4: আপিন িবনামূল্েয নমুনা করেত পােরন?
আমরা েয েকান সময় েয েকান আকােরর নমুনা প্রদান করেত পাির। কারণ এখন এসব পণ্য প্রিতিদনই
উৎপাদন হচ্েছ।  
 
প্রশ্ন 5: MOQ িক?
MOQ এক টুকরা। এক টুকরা জাহােজর জন্য প্রস্তুত.

 

 

সম্পর্িকত িবছানা পণ্য

 

 

  

 

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/mattress-protector.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/mattress-topper-cover.html


  

 

আেরা িবছানাপত্র পণ্েযর জন্য আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

 

 

  

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/bed-pillow.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/quilted-quilt.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/bed-comforter.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category.html

