
 

ফ্লিফ হাইেপাঅলার্েজিনক ডাউন িবকল্প িবছানা
িনষ্পত্িতেযাগ্য অ েবানা বািলশ প্রস্তুতকারক

 

 

ফ্লিফ হাইেপাঅ্যালার্েজিনক ডাউন িবকল্প িবছানা িডসেপােজবল নন েবানা
বািলেশর পণ্েযর িববরণ

 

 

আইেটম:  Fluffy Hypoallergenic ডাউন বিকল্প বিছানা নিষ্পত্তিযোগ্য অ বোনা বালিশ
রঙ:  হালকা হলুদ
স্পেসিফিকেশন : 48x74cm (উচ্চ, নিম্ন, মাঝারি) বা কাস্টমাইজড
ব্র্যান্ড:  TAIDA
সারেফস ফ্যাব্িরক:  অ েবানা ফ্যাব্িরক
িফিলং:  ডাউন িবকল্প
ৈবিশষ্ট্য:  নরম, ত্বক-বান্ধব, অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল, অ্যান্িট-মাইট, ফ্লিফ
প্যািকং: প্রিতিট েরাল শক্িতশালী প্লাস্িটেকর ব্যােগ প্যাক করা হয়; প্রিতিট
প্যােকজ পৃথক কাগেজর শক্ত কাগেজ।

 

 

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


 

 

[িনর্ভরেযাগ্য বাধা সুরক্ষা] - অ েবানা উপাদান বািলশ এবং েরাগী / ক্লােয়ন্টেদর মধ্েয
একিট বাধা িহসােব পিরেবশন করার জন্য েশাষণ এবং শক্িত সরবরাহ কের।
[আরামদায়ক এবং কার্যকরী] - আপনার েরাগী/ক্লােয়ন্টেদর জন্য একক-ব্যবহােরর বািলশ িদেয়
একিট আরামদায়ক পিরেবশ ৈতির করুন যা দাগ এবং িছটেক পড়া েথেক রক্ষা কের।
[কার্যকরী প্রিতিদেনর সুরক্ষা] - ডাক্তােরর অিফস, ক্িলিনক বা একক-ব্যবহােরর কভােরজ
প্রেয়াজন এমন েযেকােনা জায়গায় কার্যকরী, ৈদনন্িদন সুরক্ষার জন্য অর্থৈনিতক,
িনষ্পত্িতেযাগ্য িচিকৎসা সরবরাহ িনখুঁত।
[নরম এবং তুলতুেল] - আপিন সাইড স্িলপার, বা িপছেন স্িলপার, এমনিক িকছু েপট স্িলপার। এই
বািলশগুিলর একিট উচ্চ মাচা রেয়েছ, সমস্ত ঘুেমর ৈশলীর জন্য দুর্দান্ত। তারা আপনােক আপনার
ঘাড় এবং কাঁেধর জন্য দুর্দান্ত সমর্থন েদেব, সবেচেয় আরামদায়ক এবং শীতল বািলশ।



[প্রেয়াজনীয় িচিকৎসা সরবরাহ] ডাক্তােরর অিফেসর জন্য আদর্শ সরঞ্জাম, পরীক্ষার েটিবেলর
কাগজ, েরাগীর ক্যাপস এবং েমিডেকল গাউন, ড্েরপ শীট, েমিডেকল মাস্ক এবং অন্যান্য িচিকৎসা
সামগ্রী। 
[ব্যক্িতগত কাস্টমাইেজশন] অনুগ্রহ কের েকােনা প্রশ্ন বা সমস্ত পণ্েযর জন্য কাস্টম
প্রেয়াজনীয়তার সােথ আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন।

 

 

িনেচর িবকল্প স্েকায়ার েবড নন েবানা বািলশ

 

 



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

 

 

3D সর্িপল ফাইবার ভর্িত

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


 

 

Breathable এবং পিরেবশ বান্ধব অ েবানা উপাদান পৃষ্ঠ ফ্যাব্িরক



 

 

ভরাট উপেচ পড়া েথেক আটকােত শক্তভােব েসলাই করা



 

সূক্ষ্ম গরম িটেপ প্রক্িরয়া



 

 

ফ্লিফ হাইেপাঅলার্েজিনক ডাউন অল্টারেনিটভ েবড িডসেপােজবল নন েবানা
বািলেশর প্যােকিজং ও িশিপং

 

 

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। এম ইিতমধ্েয, েকাম্পািন 20 েসট কম্িপউটার-
িনয়ন্ত্িরত কুইল্িটং েমিশন এবং 30 েসট িসঙ্েগল-িনেডল কুইল্িটং েমিশন ,  100 েসট  কুইল্ট
কভার  এবং  বািলেশর  েকেসর   জন্য  েসলাই  েমিশন   ,  যার  ৈদিনক  ধারণক্ষমতা  5,000  িটরও  েবিশ
কুইল্ট  এবং  10,000  বািলশ।

 

আমরা সর্বদা "মানুেষর ঘুেমর  মান উন্নত করা এবং একিট ভাল জীবন ৈতির করা" আমােদর  লক্ষ্য
িহসােব গ্রহণ কির। 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  কির  এবং  িবিভন্ন   পণ্য   িবকাশ  কির  ।
ভিবষ্যেতর  পেথ,   আমরা   নতুন  উপকরণ,  নতুন  কার্যকরী  পণ্য  এবং  নতুন  প্রযুক্িতর  গেবষণা  এবং
িবকােশর িদেক এিগেয় যাচ্িছ । আমরা িবিভন্ন কার্যকরী েহাম েটক্সটাইল  এবং শক্িতশালী চীনা
েহাম েটক্সটাইল এন্টারপ্রাইজ হেয় ওঠার েকাম্পািনর লক্ষ্েযর জন্য  েলােকেদর সাধনার জন্য
তুচ্ছ । 

 

 

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


 

আেরা িবছানাপত্র পণ্েযর জন্য আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

 

 

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

