
غطاء أريكة بهو الفندق من إنتاج ترينيتي

 

 

:مواد
خشب متين: رماد منشوريا ، خشب المطاط ، خشب الساج ، خشب الصندل الأسود ، الكرز ، البلوط ، البلوط



الأبيض ، الجوز الأسود ، الحور ، الصنوبر ، البتولا ، إلخ. مُعالج بعملية تجفيف صارمة ، نسبة عالية من
٪الماء من الخشب الحقيقي 8

مع ، Mمواد إضافية: النسيج: خيوط بوليستر ، قطن ، مزيج قطني ، مخمل شينلون ، قماش مقاوم للماء 3
مثبطات اللهب ومثبطات اللهب. الجلد: بولي يوريثان ، بولي كلوريد الفينيل ، جلد أصلي مع مثبطات
.اللهب ومثبطات اللهب

.معدن: حديد: عملية الطلاء بالرش المجلفن ، الفولاذ المقاوم للصدأ 201 أو 304. مرآة أو سحاب

الحصى: الحجر الاصطناعي والحجر الطبيعي (صلب ، أكريليك ، مقاوم للأحماض ، مضاد للتآكل ، مقاوم
للبرودة ، مقاوم لدرجة الحرارة العالية ومتين ، مظهره ولونه يمكن الحفاظ عليه لفترة أطول من 20
عامًا. مواد عالية الجودة. هو الشيء الوحيد الذي نوفره تنطبق في الإنتاج ، والتشطيب مع صنعة رائعة
(.واختبار صارم قبل الشحن ، مكتمل بتغليف تصدير عالي الجودة لمنتجات آمنة وطويلة الأمد

.زجاج: زجاج ملون من 5 مم إلى 10 مم ، مصقول حول الحافة ، منتهي بقرص صغير واضح لدعم الزجاج

.صورة: استخدام طلاء العائلة الصيني شبه المغلق والمفتوح واللامع نحن ماركة داباو

 

 

حول الثالوث

الثالوث) ، لديها الآن أكثر من 20 عامًا من التاريخ ، وهي شركة) ZhongSen منذ أن تأسست .1



محترفة الصانع يعطى نجمة أثاث الفندقو أثاث لوبي الفندقو أثاث الفيلاو أثاث الشقة و أثاث
المطعم. من التخطيط المسبق ، وتحديد المواقع الأسلوبية ، وتصميم الإنتاج ، وتنفيذ
المشروع ، وخدمة ما بعد البيع ، يتم دمجها جميعًا لتوفير مجموعة كاملة من حلول الدعم
.الداخلي للعملاء

 

إلى عرف واسع النطاق الفندق ZhongSen (TRINITY) بعد سنوات من هطول الأمطار ، تطورت .2
مهارة 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، غرفة الانتظار ، قاعة ، في الهواء
الطلق ، غرفة نوم ، غرفة المعيشة ، الحمام ، الباب ، شاملة الفندق أشياء التعبئة .
تكنولوجيا رائعة ، معدات إنتاج متطورة ، نجمة الفندق طبقة عليا أثاث المنزل الطاقة
.الإنتاجية لأكثر من 1000 مجموعة

 



 

:تصنيع صف
يجب معالجة عملية جميع المنتجات بصرامة ومن خلال الفحص ، تأكد من أن كل التفاصيل الصغيرة تلبي
.تمامًا متطلبات العميل

 



 

：التعبئة والتغليف

 

ضع واقي الكرتون للزوايا المطلوبة. ، PE قم بتغطية الطبقة الأولى برغوة .1
الأثاث الخشبي أو ملحقات الأجهزة ملفوفة برغوة البولي ايثيلين أو الإسفنج ،
ثم استخدم نهاية كيس منسوج مخيط أو صندوق كرتوني بشريط مانع للتسرب للتغليف
.الخارجي



 

السطح الزجاجي والسطح الرخامي يستخدمان البوليسترين القابل للتمدد .2
للتعبئة في الخطوة الأولى ، يوضعان في صندوق كرتوني ثم يستخدمان إطار خشبي
.لحماية آمنة كذلك

 

 

خدمة وقفة واحدة

 

تعال إلينا مع التصميمات والمتطلبات التفصيلية الخاصة بك ، وسنعمل عليها أو نضع الرؤية التي .1
.لديك في الإخراج الورقي

 

مصنوعة من الحجر أو الزجاج أو البلاستيك ، وسوف نبذل قصارى جهدنا للحصول على المواد التي تطابق .2
.المواصفات الخاصة بك للحصول على أفضل سعر

 

سنقوم بإنتاج نماذج أولية لتصميمات أثاثك وخضوعها لجلسة مراجعة قبل الموافقة على الإنتاج .3
.بالجملة



 

.من خلال تحكمنا في الإنتاج والجودة ، يمكننا ضمان جودة كل منتج يخرج من المصنع .4

 

لتوفير متاعب التعامل مع المنتجات من مصادر متعددة ، نحن نقدم خدمات الدعم مثل مراكز التخزين .5
.والشحن ، ونحن نشحن في أي مكان في العالم

 

.عملنا لا يتوقف بعد التسليم والتركيب .6

 

.نحن نؤمن بجودة منتجاتنا ، يتم منح ضمان لمدة سنة لكل ما نصنعه .7

 

.نهدف إلى بناء الثقة والعلاقة طويلة الأمد مع كل عميل.8

 



 

:أسئلة مكررة



 

هل يمكنك تجهيز فندقي بخطة الديكور الداخلي؟ .1

نعم ، سنطابق أفكارك ، ونطابق أسلوب الديكور الذي تريده وجميع أنواع الحالات الهندسية
.للفنادق النجمية للرجوع إليها وإتقانها

 

هل يوجد صالة عرض في المصنع؟ .2

نعم ، 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 مجموعة كرسي المطعم بحد أدنى 50 مجموعة ، وأثاث غرفة
.الفندق بحد أدنى 10 مجموعات

 

ما هي مدة التسليم؟ .4

بعد أن نجري إيداعًا بنسبة 30٪ ، يؤكد الجانبان الرسم ، ثم يشرعان في إنتاج العينة ،
ويؤكدان أنه على صواب. ستفقد الشحنة
.30-60 يوم

 

أي نوع من شروط الدفع التي تقدمها؟ .5

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

 


