
تنجيد أريكة بهو الفندق من صنع ترينيتي

:مواد
الأخشاب الصلبة: رماد منشوريا ، خشب المطاط ، خشب الساج ، خشب الصندل الأسود ، الكرز ، الزان ، البلوط
الأبيض ، الجوز الأسود ، الحور ، الصنوبر ، البتولا ، إلخ. يجري معالجتها بالتجفيف الصارم ، المحتوى
٪المائي للخشب الحقيقي 8



بالإضافة إلى المواد: النسيج: ألياف البوليستر ، والقطن ، والقطن المخلوط ، ومخمل تشينلون ،
وقطعة قماش مقاومة للماء 3 متر ، ومقاومة للحريق ومثبطات اللهب. الجلود: بولي يوريثان ، بولي
.كلوريد الفينيل ، جلد أصلي مع مقاومة للحريق ومثبطات اللهب

معدن: حديد: الطلاء بالرش أو عملية الطلاء الكهربائي ، الفولاذ المقاوم للصدأ 201 أو 304. مرآة أو
.رسم الأسلاك

حصاة: الحجر الاصطناعي والرخام الطبيعي (صلب ، أكريليك ، مقاوم للأحماض ، مقاوم للتآكل ، مقاوم
للبرودة ، مقاوم لدرجات الحرارة العالية وقابل للتحمل ، يمكن الحفاظ على مظهره ولونه أكثر من 20
عامًا. المواد عالية الجودة هي الشيء الوحيد الذي نتبناه في الإنتاج ، والتشطيب مع رائعة صنعة
وفحص صارم قبل الشحن. مع استكمال عبوات التصدير القياسية القصوى من أجل رحلة آمنة وطويلة
(.للمنتجات

زجاج: زجاج شفاف أو ملون من 5 مم إلى 10 مم ، يتم تلميعه حول الحافة ، ويكتمل بقرص شفاف صغير لدعم
.الجزء العلوي من الزجاج

العلامة China famo تلوين: استخدم الطلاء شبه المغلق والطلاء المفتوح والطلاء اللامع من
.Dabao التجارية الأمريكية

حول الثالوث

الثالوث) ، حتى الآن أكثر من 20 عامًا من التاريخ ، فهو محترف) ZhongSen منذ تأسيس.1
الصانع ل نجمة أثاث الفندقو أثاث لوبي الفندقو اثاث الفيلاو اثاث الشقة و أثاث المطعم. من



التخطيط المسبق ، وتحديد النمط ، وتصميم الإنتاج ، وتنفيذ المشروع ، وخدمة ما بعد البيع
.كلها مجتمعة لتوفير مجموعة كاملة من حلول دعم الأثاث للعملاء

إلى عرف على نطاق واسع الفندق ZhongSen (TRINITY) بعد سنوات من هطول الأمطار ، تطورت .2
هندسة أثاث المنزل المجموعة ، مع مصنع 30000 متر مربع وأكثر من 200 موظف. نظام المنتج من
الكل إلى التفاصيل ، من أ ردهة الفندق و مطعم ، كافيه، صالة قاعة المؤتمرات في الهواء
الطلق غرفة نوم ، غرفة المعيشة ، الحمام ، الباب ، تغطي الكل الفندق تغليف الأثاث .
تكنولوجيا رائعة ، معدات إنتاج متطورة ، نجمة الفندق جناح أثاث المنزل الطاقة الإنتاجية
.لأكثر من 1000 مجموعة



:إنتاج خط
يجب معالجة الإجراء الخاص بكل المنتجات بدقة واجتياز الفحص ، وتأكد من أن كل التفاصيل الدقيقة
.تلبي تمامًا متطلبات العميل



：التعبئة والتغليف

تغطية الطبقة الأولى مع رغوة البولي ايثيلين ، وضع واقي من الورق المقوى .1
للزوايا اللازمة. الأثاث الخشبي أو تجهيزات الأجهزة ملفوفة برغوة البولي
ايثيلين أو الإسفنج ، ثم استخدم تشطيب كيس النسيج مع خياطة أو صندوق كاتون
.بشريط مانع للتسرب للتغليف الخارجي

السطح الزجاجي والرخامي يستخدمان البوليسترين القابل للتمدد للتعبئة.2



للخطوة الأولى ، ووضعهما في صندوق كرتوني ثم استخدام إطار خشبي لتأمين
.الحماية بشكل جيد

خدمة الشباك الواحد

تعال إلينا بتصميماتك ومتطلباتك التفصيلية ، وسنعمل عليها أو نضع الرؤية التي تفكر بها على -1
.الورق

سواء كانت حجر أو زجاج أو راتينج ، سنبذل قصارى جهدنا للحصول على المواد التي تطابق مواصفاتك .2
.بأفضل الأسعار

سنقوم بإنتاج نماذج بالحجم الطبيعي لتصميمات الأثاث الخاص بك وسنخضع لجلسة مراجعة قبل -3
.الموافقة على الإنتاج بالجملة

.مع سيطرتنا على التصنيع والجودة ، نحن قادرون على ضمان جودة كل قطعة تخرج من المصنع .4

لتوفير متاعب التعامل مع المنتجات من مصادر متعددة ، نقدم مرافقنا كنقطة توحيد للتخزين والشحن .5
.، نحن نشحن إلى أي مكان في العالم



.مهمتنا لا تتوقف بعد التسليم والتركيب ، سنقوم بزيارة موقعك شخصيًا للتأكد من أن كل شيء يرضيك -6

.نحن نؤمن بجودة منتجاتنا ، يتم منح ضمان لمدة عام لكل شيء نقوم بتصنيعه.7

.نتطلع إلى بناء الثقة وعلاقات طويلة الأمد مع كل عميل -8



:التعليمات



هل يمكنك تأثيث فندقي بخطة تزيين الأثاث؟.1

نعم ، سوف نطابق فكرتك ، ونطابق أسلوب الديكور الذي تريده ، وجميع أنواع الحالات
الهندسية للفنادق الفخمة لتتمكن من الرجوع إلى فكرتك وتحسينها. يمكن تخصيص جميع أحجام
.الأثاث وفقًا للمساحة الفعلية في فندقك

هل يوجد صالة عرض في المصنع؟ -2

نعم ، يوجد حوالي 3000 صالة عرض مربعة في مصنعنا. هناك جميع أنواع الأثاث للرجوع إليها ،
مثل أثاث اللوبي ، والأثاث الخارجي ، وأثاث المطاعم ، وأكثر من 10 أنماط ديكور مختلفة
.لأثاث غرف النوم بالفندق وما إلى ذلك

ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟ .3

يعتمد على نوع الأثاث الخاص بك ، مثل كرسي مطعم على الأقل 50 طلبًا ، والحد الأدنى لكمية
.الأثاث في غرفة الفندق هو 10 مجموعات

ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ .4

بعد دفع وديعة بنسبة 30٪ ، يقوم الجانبان بتأكيد الرسومات ، ثم إنتاج العينات ، والتأكد
من صحتها. سوف تأخذ الشحنة
.30-60 يوم

أي نوع من شروط الدفع التي تقدمها؟ .5

.والوصاية وما إلى ذلك L / C و T / T يمكننا توفير جميع شروط الدفع ، مثل


