
 

চমৎকার তাপ সঞ্চয়স্থান িলথারেমা ফাইবার ওয়ািডং এর
প্রস্তুতকারক

 

 

এর পণ্েযর িববরণ চমৎকার তাপ স্েটােরজ িলথার্েমা ফাইবার ওয়ািডং

 

 

প্রবন্ধ: চমৎকার তাপ স্টোরেজ লিথার্মো ফাইবার ওয়াডিং
ফাইবার টাইপ : পলিয়েস্টার ফাইবার / রাসায়নিক ফাইবার
ব্র্যান্ড: TAIDA
ৈবিশষ্ট্য: চমৎকার উষ্ণতা; মানবেদেহর দূর অবেলািহত রশ্িম প্রিতফিলত কের; তােপর হার;
দীর্ঘ তাপ সঞ্চয় সময়
আেবদন: িবছানাপত্র (বািলশ ভর্িত, কুইল্িটং, ম্যাট্েরস প্যাড), স্িলিপং ব্যাগ,
কুকুেরর িবছানা ইত্যািদ।
প্যােকিজং: স্ট্যান্ডার্ড প্যািকং (িপিপ েবানা ব্যাগ) বা কাস্টমাইজড

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/comfortable-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/comfortable-fiber.html


 

[িবেশষ পিলমার] - িলথারেমা ফাইবার উন্নত পিরেশাধন প্রযুক্িত দ্বারা ৈতির করা হয় যােত
একিট িবেশষ পিলমার ফাইবাের িমশ্িরত করা হয় এবং ইনফ্রােরড রশ্িমেক েশাষণ ও রূপান্তর কের,
এিটর একিট চমৎকার তাপ সঞ্চেয়র প্রভাব রেয়েছ।
[িহট স্েটােরজ ইেফক্ট] - এর িলথারেমা ফাইবার সুতা বাহ্িযক ইনফ্রােরড রশ্িম েশাষণ করেত
পাের, মানবেদেহর দূরবর্তী অবেলািহত রশ্িমেক প্রিতফিলত কের এবং তাপ শক্িতেত রূপান্তর
করেত পাের, তাপ সঞ্চেয়র প্রভাব অর্জন কের।
[সম্পত্িত] - চমৎকার উষ্ণতা; মানবেদেহর দূর অবেলািহত রশ্িম প্রিতফিলত কের; তােপর হার;
দীর্ঘ তাপ সঞ্চয় সময়

 

আরামদায়ক ফাইবার: িলথারেমা ফাইবার



 

অন্যান্য মাপ কাস্টমাইজ করা েযেত পাের, আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

িলথারেমা ফাইবার ওয়ািডং

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


 

 



পিলেয়স্টার ফাইবারগুিল বািলশ, েসাফা, েখলনা, গৃহস্থালীর িজিনসপত্র,
শীেতর েপাশাক ইত্যািদর মেতা উপকরণগুিল পূরণ করার জন্য ব্যাপকভােব

ব্যবহৃত হয়।

িবছানার চাদর ৈতিরর জন্য ওেয়িডং উপকরেণর জন্য, েযমন কুইল্ট, স্িলিপং
ব্যাগ, ম্যাট্েরস প্যাড, কুকুেরর িবছানা ইত্যািদ।

 

 

চমৎকার তাপ সঞ্চয়স্থান সহ িলথারেমা ফাইবার ওয়ািডংেয়র প্যােকিজং এবং
িশিপং



 

 

আপিন িবেশষ প্যােকিজং প্রেয়াজনীয়তা আেছ, আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

 

 

েকাম্পািনর তথ্য

 

 



,  গুয়াংজু।  আমরা  একিট  আধুিনক  েটক্সটাইল  েকাম্পািন  যা  িডজাইন,  উৎপাদন  এবং  িবক্রয়েক
একীভূত কের এবং ফাইবার, অ েবানা পণ্য, েহাম েটক্সটাইল এবং েটক্সটাইল কাঁচামােলর ব্যবসা
এবং  গেবষণায়  িনযুক্ত।  বছেরর  পর  বছর  িবকােশর  পর,  TAIDA  সহায়ক  সংস্থাগুিলর  সােথ  একিট
গ্রুপ  েকাম্পািনেত  পিরণত  হেয়েছ:

গুয়াংজু TAIDA ফাইবার পণ্য CO., িজএমিবএইচ

গুয়াংজু আল্ট্রালফট েটকেনালিজ েকাং, িজএমিবএইচ

FOsHAN TAIXIANGJIA CO., LTD.

েফাশান গাইড েটক্সটাইল েকা., িল.

 

s quilts জন্য েসলাই েমিশেনর েহাম েপজ এবং বািলশ 5,000 এর েবিশ ডুেভট এবং 10,000 বািলেশর
ৈদিনক ক্ষমতা সহ স্যুটেকস।

 

আমরা সবসময় িনই 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,  পণ্েযর  িবস্তৃত  পিরসর,  অর্েথর  জন্য  চমৎকার  মূল্য  এবং
স্বাধীন  গেবষণা  এবং  উন্নয়ন।

 

s এবং সবেচেয় শক্িতশালী চীনা েহাম েটক্সটাইল েকাম্পািন হেয় ওঠার কর্েপােরট লক্ষ্য।

 

 

পণ্য প্রক্িরয়াকরণ

 



 

অপিরেশািধত ফাইবার / ওয়ািডং ওয়ার্কশপ

কুইল্িটং/েবিডং ওয়ার্কশপ



সার্িটিফেকশন

 

 

আমােদর সার্িটিফেকশন:

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

ISO9001 মান ব্যবস্থাপনা িসস্েটম সার্িটিফেকশন
েটক্সটাইল OEKO-TEX স্ট্যান্ডার্ড 100 সার্িটিফেকশেন িবশ্বাস করুন



গ্েলাবাল িরসাইক্িলং স্ট্যান্ডার্ড (GRS) সার্িটিফেকট
ডুপন্টিটএম েসােরানা® সাধারণ থ্েরড সার্িটিফেকশন

জার্মািন েসল সমাধান® CLIMA ফাইবার অপিটক অনুেমাদন

 

আমরা আপনােক ইেলকট্রিনক সংস্করণ সার্িটিফেকট প্রদান করেত পাির!

 

FAQ

 

 

প্রশ্ন 1: আমােদর কারখানা েকাথায়? এটা আপনার কারখানা সফর করা সম্ভব?
আমােদর কারখানা গুয়াংজু িসিটেত এবং আমােদর িবেদশী িবক্রয় অিফস েফাশান িসিটেত (যা অিফস
েথেক কারখানায় প্রায় 1 ঘন্টার পথ)। সারা িবশ্ব েথেক সমস্ত গ্রাহকরা আমােদর েদখার জন্য
আন্তিরকভােব স্বাগত জানাই।
 
প্রশ্ন 2: আপিন ODM পিরেষবা প্রদান করেত পােরন?
হ্যাঁ, অবশ্যই. আমরা ODM এবং OEM উভয় পিরেষবা প্রদান করেত পাির।
 
প্রশ্ন 3: কীভােব পণ্েযর মান িনয়ন্ত্রণ করেবন?
আমরা ISO9001: 2015 স্ট্যান্ডার্ড েকায়ািলিট ম্যােনজেমন্ট িসস্েটম সার্িটিফেকশন
েপেয়িছ। আমােদর কারখানা প্রিতিট পদ্ধিতর জন্য কেঠারভােব QC. প্রিতিদন, আমােদর মান
িনয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সমস্ত QC েরকর্ড েচক এবং রােখন। এমনিক যখন পণ্য প্রস্তুত হয়,
আমােদর িবক্রয় দল েলাড এবং িবতরেণর আেগ পণ্েযর চূড়ান্ত পিরদর্শন কের। আমরা
ত্রুিটপূর্ণ পণ্য ধ্বংস বা পুনর্ব্যবহার করা হেব.
 



প্রশ্ন 4: আপিন িবনামূল্েয নমুনা করেত পােরন?
আমরা েয েকােনা সময় েয েকােনা আকােরর নমুনা প্রদান করেত পাির। কারণ এখন এসব পণ্য
প্রিতিদন উৎপািদত হয়।
 
প্রশ্ন 5: MOQ িক?
MOQ এক টুকরা। এক টুকরা পাঠােনার জন্য প্রস্তুত.

 

সম্পর্িকত ফাইবার wadding পণ্য

 

 

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/health-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/comfortable-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/functional-fiber.html


 

 

 

 

আরও ফাইবার ওয়ািডং পণ্েযর জন্য আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/natural-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/healthcare-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/technological-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/efficient-warm-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category.html

