
 

ঘুেমর জন্য কাস্টম গ্ের 48x72 ইঞ্িচ টুইন সাইজ
গ্র্যািভিট কম্বল চীন প্রাপ্তবয়স্ক ওজনযুক্ত

কম্বল কারখানা
 

 

এর পণ্েযর িববরণ কাস্টম গ্ের 48x72 ইঞ্িচ টুইন সাইজ মাধ্যাকর্ষণ কম্বল
ঘুেমর জন্য চীন প্রাপ্তবয়স্ক ওজনযুক্ত কম্বল

 

 

আইেটম: কাস্টম গ্রে 48x72 ইঞ্চি টুইন সাইজ মাধ্যাকর্ষণ কম্বল ঘুমের জন্য চীন
প্রাপ্তবয়স্ক ওজনযুক্ত কম্বল
আকার: টুইন, পূর্ণ, রাজা বা কাস্টমাইজড
রঙ: ধূসর
নেট ওজন: 5 পাউন্ড
ব্র্যান্ড: TAIDA
পৃষ্ঠতল: ত্বক-বান্ধব ফ্যাব্িরক
ভরাট: তুলা এবং সূক্ষ্ম-গ্েরড কােচর পুঁিত
ৈবিশষ্ট্য: নরম, ত্বক-বান্ধব, েধায়া েযাগ্য, ব্যাকেটিরয়ােরাধী, অ্যান্িট-মাইট,
ফ্লিফ
েমাড়ক: প্রিতিট েরাল শক্িতশালী প্লাস্িটেকর ব্যােগ প্যাক করা হয়; প্রিতিট প্যােকজ
পৃথক কাগেজর শক্ত কাগেজ।

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/product/premium-glass-beads-high-breathability-heavy-blanket-for-adult-and-kids-gravity-blanket-factory.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/product/premium-glass-beads-high-breathability-heavy-blanket-for-adult-and-kids-gravity-blanket-factory.html


 

[দিরদ্র ঘুমন্তেদর জন্য সুখবর] ওজনযুক্ত কম্বল একিট িবশ্রােমর রােতর ঘুেমর জন্য আপনার
শরীরেক শান্ত করেত সাহায্য করার জন্য একিট প্রাকৃিতক উপায় অফার কের, প্রাপ্তবয়স্কেদর
এবং িশশুেদর জন্য দুর্দান্ত শান্ত সংেবদনশীল ওজনযুক্ত কম্বল িডকম্প্েরস করেত এবং আরাম
প্রদান করেত সহায়তা কের। গভীর চােপর মধ্েয যারা একিট িশিথল এবং ভাল ঘুম প্রেয়াজন তােদর
জন্য উপযুক্ত।
[িনরাপদ এবং িনঃশ্বাস েযাগ্য ভারী কম্বল] ভারী কম্বল উচ্চ-ঘনত্েবর েসলাই প্রযুক্িত ৈতির
কের, থ্েরেডর আলগা এবং পুঁিতর ফুেটা প্রিতেরাধ কের। অনন্য িডজাইন দৃঢ়ভােব পুঁিতগুিলেক
সর্েবাত্তম শ্বাস-প্রশ্বােসর জন্য িভতের রাখেব এবং আপনােক িনখুঁত তাপমাত্রায় রাখেব,
সারা বছর িনরাপদ ব্যবহােরর জন্য পুেরাপুির অিভেযািজত।
[ এমনিক ওজন বন্টন ] কুিলং ওেয়েটড কম্বেল েছাট েছাট বিগ রেয়েছ যােত পুঁিতগুিলেক এক বিগ
েথেক অন্য বিগেত স্থানান্তিরত হেত না পাের, যােত কম্বলিট ওজন সমানভােব িবতরণ কের এবং
কম্বলিটেক আপনার শরীেরর সােথ সামঞ্জস্য করেত েদয়।



[িকভােব রক্ষণােবক্ষণ করেবন] েযেকােনা ভারী কম্বল আপনার ওয়ািশং েমিশেনর ক্ষিত করেত
পাের, িকন্তু ডুেভট কভারিট েমিশেন েধায়া যায় এবং পিরষ্কার এবং শুকােনা খুব সহজ। আমরা
সুপািরশ কির েয আপিন পিরষ্কােরর সর্েবাত্তম উপায় িহসােব হাত েধায়া এবং শুিকেয় িনন।
েকােনা প্রশ্ন থাকেল আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন।
[ ব্যক্িতগতকৃত কাস্টমাইেজশন ] সব পণ্েযর জন্য েকােনা প্রশ্ন বা কাস্টম প্রেয়াজনীয়তা
আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন.

 

 

অিত-নরম কুইল্েটড গ্র্যািভিট কম্বল

 



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

 

 

অ-িবষাক্ত কােচর জপমালা

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


 

ত্বক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আরামদায়ক ফ্যাব্িরক, সরাসির স্পর্শ করেত পাের,
উদ্দীিপত করা সহজ নয়



 

আেরা আরামদায়ক স্পর্শ জন্য সুন্দর বাঁধাই



 

 

িবভাগীয় কুইল্িটং েমাড, আরও অিভন্ন ভরাট িবতরণ, আরও শক্ত এবং নরম



েকাণ buckles নকশা সঙ্েগ, কুইল্ট কভার িঠক করা সহজ, মূল স্থানান্তর
প্রিতেরাধ



 

 

েলেবল, িচহ্ন এবং ট্যাগ



 

 

ঘুেমর জন্য কাস্টম গ্ের 48x72 ইঞ্িচ টুইন সাইেজর মাধ্যাকর্ষণ কম্বেলর
প্যােকিজং এবং িশিপং চীন প্রাপ্তবয়স্ক ওজনযুক্ত কম্বল

 

 

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



 

 

েকাম্পািনর তথ্য

 

 



গুয়াংজু TAIDA ফাইবার পণ্য CO., LTD িছল 2006 সােল প্রিতষ্িঠত, নানশা ফ্ির ট্েরড েজােন
অবস্িথত  ,  গুয়াংজু।  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:

গুয়াংজু TAIDA ফাইবার পণ্য CO., LTD

গুয়াংজু আল্ট্রালফট েটকেনালিজ েকা., িল

FOSহাN TAIXIANGJIA CO., LTD.

েফাশান গাইড েটক্সটাইল েকা., িল.

 

আমােদর কারখানা কভার একিট এলাকা অিধক 50,000 বর্গ িমটার, 300 িটরও েবিশ রেয়েছ কর্মচারী ,
এবং সবেচেয় উন্নত উত্পাদন প্রযুক্িত এবং সরঞ্জাম, সঙ্েগ একিট এর েবিশ বার্িষক আউটপুট 200
িমিলয়ন ইউয়ান। আমরা িজেতিছলাম 4 উচ্চ গিতর ফাইবােরর েসট wadding উত্পাদন সরঞ্জাম, 1 েসট
সুই পাঞ্চ wadding উত্পাদন লাইন, যা 200 টন ৈদিনক ক্ষমতা সহ িবিভন্ন ধরেণর ফাইবার ওয়ািডং
ৈতির করেত পাের। এম একই সমেয়, েকাম্পািন কম্িপউটার-িনয়ন্ত্িরত কুইল্িটং েমিশেনর 20 েসট
চালু কেরেছ , এবং 30 েসট একক-সুই কুইল্িটং েমিশন, 100 েসটs quilts জন্য েসলাই েমিশেনর আবরণ
এবং বািলশ েকস, ৈদিনক ধারণক্ষমতা 5,000 রও েবিশ এবং 10,000 বািলশ।

 

আমরা  সবসময়  তক  ing  "মানুেষর  ঘুেমর  মান  উন্নত  করুন  এবং  একিট  ভাল  জীবন  ৈতির  করুন"  িহসােব
আমােদর িমশন অেনক বছর পের অিভজ্ঞতা সঞ্চয়, TAIDA এর একিট সম্পূর্ণ এবং ৈবজ্ঞািনক গুণমান
ব্যবস্থাপনা িসস্েটম, িবস্তৃত পণ্য পিরসীমা, চমৎকার খরচ কর্মক্ষমতা, এবং স্বাধীন গেবষণা
ও উন্নয়ন।

 

সাম্প্রিতক বছরগুেলােত প্রিতষ্ঠানিট ড ন্যাশনাল হাই-েটক এন্টারপ্রাইজ িহসােব সম্মািনত
এবং  ডুপন্েটর  অনুেমাদন  েপেয়েছ  

িটএম
 েসােরানা  

®
 .  আমরা  ha  ve  অনন্য  পণ্য  েপেটন্ট  একিট



সংখ্যা, এবং ক্রমাগত গেবষণা এবং িবিভন্ন িবকাশ পণ্য . ও n ভিবষ্যেতর রাস্তা, w e হয় সরােনা
গেবষণা  এবং  নতুন  উপকরণ,  নতুন  কার্যকরী  পণ্য  এবং  নতুন  প্রযুক্িত  উন্নয়নশীল.  আমরা  এস  triv
ing  িবিভন্ন  কার্যকরী  েহাম  েটক্সটাইল  মানুেষর  সাধনা  জন্যs  এবং  েকাম্পািনর  লক্ষ্য  হল
সবেচেয়  শক্িতশালী  চীনা  েহাম  েটক্সটাইল  এন্টারপ্রাইজ  হেয়  ওঠা।

 

 

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
েটক্সটাইল OEKO-TEX স্ট্যান্ডার্ড 100 সার্িটিফেকশেন আস্থা



গ্েলাবাল িরসাইক্িলং স্ট্যান্ডার্ড (GRS) সার্িটিফেকট
ডুপন্টিটএম েসােরানা® সাধারণ থ্েরড সার্িটিফেকশন
জার্মািন েসল সিলউশন® CLIMA ফাইবার অনুেমাদন

 

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

