
প্রাকৃিতক অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল েশাষণ ক্ষমতা
Breatহাbility গ্রািফন ফাইবার ওয়ািডং কাস্টম

এর পণ্েযর িববরণ প্রাকৃিতক অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল েশাষণ ক্ষমতা
Breathability গ্রািফন ফাইবার wadding

আইেটম: প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল শোষণ ক্ষমতা Breathability গ্রাফিন ফাইবার
Wadding
ফাইবার টাইপ : পলিয়েস্টার ফাইবার/রাসায়নিক ফাইবার
ব্র্যান্ড: TAIDA
ৈবিশষ্ট্য: তালা উষ্ণতা, প্রাকৃিতক অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল, পাতলা এবং সূক্ষ্ম
স্পর্শ, েশাষণেযাগ্যতা এবং শ্বাসকষ্ট
আেবদন: েবিডং (বািলশ িফিলং, কুইল্ট িফিলং, ম্যাট্েরস টপার), স্িলিপং ব্যাগ, কুকুেরর
িবছানা ইত্যািদ
েমাড়ক: স্ট্যান্ডার্ড প্যােকিজং (িপিপ েবানা ব্যাগ) বা কাস্টমাইজড

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


[ "কােলা েসানা"] - আিমn 2004, িবজ্ঞানীরা কার্বন ফাইবার েথেক গ্রািফন নামক একিট নতুন
উপাদান েকেড় িনেয়িছেলন। একবার এিট েবিরেয় আসার পের, গ্রািফন তার শক্িতশালী তাপ
পিরবািহতা, শক্িত সঞ্চয় এবং পিরেবশ সুরক্ষার কারেণ জীবেনর সমস্ত ক্েষত্ের ব্যাপকভােব
ব্যবহৃত হেয়েছ এবং এিট "কােলা েসানা" এর খ্যািত েপেয়েছ। এখন আমরা েপাশাক এবং িবছানায়
গ্রািফন প্রেয়াগ কির, যােত ত্বক সত্িযই অত্যাধুিনক প্রযুক্িতর আকর্ষণ অনুভব করেত পাের।
[ লক উষ্ণতা ] - গ্রািফন ফাইবার মানবেদেহর দ্বারা িনর্গত দীপ্িতমান তাপ েশাষণ করেত পাের,
শরীেরর সােথ অিবচ্িছন্ন তাপ সঞ্চালন করেত পাের এবং অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বাড়ােত পাের।
[প্রাকৃিতক অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল] - গ্রািফেনর একিট ব্যাকেটিরওস্ট্যািটক ফাংশন রেয়েছ,
ব্যাকেটিরয়া মারার জন্য িবশদ েকােষর িঝল্িল ধ্বংস করেত পাের এবং স্ট্যািফেলাকক্কাস
অিরয়াস, এসেচিরিচয়া েকািল এবং ক্যান্িডডা অ্যালিবকানগুিলর িবরুদ্েধ 99% প্রিতেরাধক
হার রেয়েছ।
[ পাতলা এবং সূক্ষ্ম স্পর্শ ] - গ্রািফন কার্বন পরমাণু এবং sp² হাইব্িরড অরিবটাল দ্বারা
গিঠত একিট ষড়ভুজাকার মধুচক্র জািল সহ একিট দ্িব-মাত্িরক কার্বন ন্যােনােমেটিরয়াল।
অত্যন্ত শক্িতশালী প্রসার্য শক্িত এবং স্িথিতস্থাপকতা আেছ। ফাইবার পাতলা এবং তুলতুেল,
এবং হাত ভাল মেন হয়।



[ েশাষণ এবং শ্বাসকষ্ট ] - একিট ভরাট উপাদান ৈতির করার জন্য িমশ্িরত এবং স্িপিনংেয়র জন্য
ফাঁকা পিলেয়স্টার িচপগুিলেত গ্রািফন সমানভােব িবচ্ছুিরত হয়, যা আর্দ্রতা অপসারণ এবং েবর
করার কাজ কের, যা ত্বকেক দীর্ঘ সমেয়র জন্য শুষ্ক এবং আরামদায়ক রাখেত পাের।

প্রযুক্িতগত ফাইবার: গ্রািফন ফাইবার ওয়ািডং

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

গ্রািফন ফাইবার ওয়ািডং ওয়ািডং

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




পিলেয়স্টার ফাইবার বািলশ, েসাফা, েখলনা, গৃহস্থালীর িজিনসপত্র, শীেতর
কাপড় ইত্যািদ ভরােটর জন্য ব্যাপকভােব প্রেয়াগ করা হয়।

িবছানাপত্র ৈতিরর জন্য ওেয়িডং উপকরেণর জন্য, েযমন কুইল্ট, স্িলিপং
ব্যাগ, ম্যাট্েরস টপার, কুকুেরর িবছানা ইত্যািদ।

প্যােকিজং এবং প্রাকৃিতক অ্যান্িটব্যাকেটিরয়াল েশাষণ ক্ষমতা শ্বাস-
প্রশ্বােসর গ্রািফন ফাইবার ওয়ািডং

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

FOSHAN 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 িজেতিছ 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

ক্লােয়ন্টেদর সার্িটিফেকট প্রদান করা েযেত পাের!

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 েকােনা সময় েয েকােনা আকােরর নমুনা প্রদান করেত পাির। কারণ এখন এসব পণ্য
প্রিতিদনই উৎপাদন হচ্েছ।
প্রশ্ন 5: MOQ িক?
MOQ এক টুকরা। এক টুকরা জাহােজ প্রস্তুত.



সম্পর্িকত ফাইবার ওয়ািডং 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
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/natural-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/bd/category/healthcare-fiber.html


 

আরও ফাইবার ওয়ািডং পণ্েযর জন্য আমােদর সােথ েযাগােযাগ করুন!

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

