
 فوشان هيلتون أثاث مفروشات 5 ستار





:مواصفات أثاث غرفة قياسية الفندق

نوع الكمية مقاس
الفندق 1. 2550 * 75 * 1500

قاعدة سرير الفندق 1. 2550 * 2100 * 220
مقعد السرير مقعد 1. 1800 * 500 * 500

فندق بيد سايد 2. 500 * 450 * 500
مكتب مكتب الجدول 1. 1800 * 600 * 750
مكتب مكتب الفندق 1. 620 * 620 * 1080

خزانة جانبية 1. 1500 * 400 * 900
كرسي كنبة 1. 800 * 760 * 1020

حامل التلفزيون / الجدار التلفزيون 1. 2000 * 550 * 760
شريط صغير مع خزانة المالبس 1. 2200 * 600 * 2200

رف األمتعة الفندق 1. 950 * 600 * 550
كامل مرآة طول 1. 500 * 1600 * 10

باب مدخل الفندق 1. 900 * 2000 * 50
حمام حمام 1. 800 * 2000 * 50

غرور 1. 1100 * 520 * 480

:المواد الرئيسية

الخشب الصلب: الرماد والخشب المطاطي، خشب الساج، خشب الصندل األسود، الكرز، الزان، البلوط األبيض،
والجوز األسود، الحور، الصنوبر، البتوال، إلخ. يجري معالجتها مع تجفيف صارم، ومحتوى المياه من الخشب الحقيقي
.٪هو 8



القشرة الخشبية: (القشرة الخشبية الطبيعية أو القشرة الخشبية التكنولوجية) مع لوازم اختيارية مثل الرماد والجوز
.األسود، البلوط، خشب الساج، إلخ

صفح، الخشب .MMاالنتهاء من سمك القشرة E2، 0.6 أو E1 لوحة: لوحة مغلفة وفقا للصف المعياري الوطني
.MDF & HDF ،الرقائقي، ورنيش

العالمة التجارية الطالء، االنتهاء من المعة عالية (مسام إغالق) / مات إنهاء (مسام مفتوح / "Baichuan" :اللوحة
.(إغالق



باإلضافة إلى المواد: النسيج: األلياف البوليستر، القطن، المخلوطة القطن، شينلون المخملية، قماش مقاوم للماء 3
.متر، مع رفع النار

الصلب: رذاذ الطالء أو عملية الطالء الكهربائي، الفوالذ المقاوم للصدأ 201 أو 304. مرآة أو سلك رسم االنتهاء.
.إلخ ،Hafele / DTC / Blum :ملحقات البرامج

الحجر االصطناعي والرخام الطبيعي (من الصعب، االكريليك، مقاومة األحماض، مقاومة التآكل، مقاومة الباردة،
.مقاومة درجات الحرارة العالية والقابلة للتنفيذ، ويمكن الحفاظ على مظهرها ولونها ألكثر من 20 عاما

.واضح أو ملون تشديد الزجاج، تلميع حول الحافة MMإلى MM 10الزجاج: 5

الخدمات



:CAD خدمة تصميم

USD The SolidWorks المصممين لدينا ،Informing Hotel Interiors سيعمل مصممو األثاث لدينا معك لتطوير
Cad Software Packaga Toإنتاج التصاميم العملية التي هي جميلة وقوية.

حقلالقياس وفي الموقعالتركيبالخدمات



حقلقياسوالتركيب
إن مديري المشاريع لدينا من ذوي الخبرة في التنقيب على الفور. عندما يكون من الضروري، فإن مديري المشاريع
لدينا لديهم خبرة كافية للقيام بالقياسات بأنفسهم على الفور لمعاينة أي مشكلة محتملة، وإصالحها بكل الوسائل.

إذا لزم األمر، يمكننا ترتيب فريق تثبيت داخلي محترف إلى الموقع وتوفير خدمات التثبيت في الموقع وفي الموقع،
 .لضمان فتح فندقك في وضع مثالي





:المنتج الرئيسي

شقة مثل إطار السرير، اللوح األمامي، طاولة السرير، لوحة Ervice نجمة / منتجع / منتجع / فيالأثاث غرفة نوم 5
.. الجدار التلفزيوني، خزانة مالبس مع بار صغير، طاولة الشاي، خزانة جانبية، باب، إلخ

فندق فضفاض األثاث، األثاث الثابت للفندق، أثاث المنطقة العامة، أثاث المنطقة العامة (ردهة الفندق / بار / صالة /
صالة / صالة / غرفة اجتماعات / خارج األثاث من الباب، إلخ) مثل األريكة، كرسي الترفيه، مكتب االستقبال، طاولة
.. الطعام، كرسي الطعام، لوحة الجدار الخشبي، إلخ

مشروع فندق





لماذايختارنحن

هل تريدنا مع التصميمات الخاصة بك والمتطلبات التفصيلية، وسنعمل عليها أو أحضر الرؤية التي لديك في االعتبار .1
.على الورق

.سنبذل قصارى جهدنا لتزويدك بالمواد التي تلبي المواصفات والميزانيات الخاصة بك .2

بعد تأكيد العقد، ونحن سوف ننتج قطع النواشي لتصميم األثاث الخاص بك والخضوع لجلسة مراجعة قبل الموافقة .3
.على اإلنتاج بالجملة

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

لحفظك مشاحنات المناولة من مصادر متعددة، ونحن نقدم مرافقنا باعتبارها نقطة التخزين والشحن. نحن سفينة .5
.إلى أي مكان في العالم

.نعتقد جودة منتجاتنا، وهو ضمان ألكثر من 5 سنوات يعطى لكل ما نقوم به .6





:التعليمات

هل هناك صالة عرض في المصنع؟ .1

ج: نعم، حوالي 3000 صالة عرض مربعة في المصنع لدينا. هناك جميع أنواع األثاث للرجوع اليها، مثل أثاث الردهة
.واألثاث في الهواء الطلق وأثاث المطاعم وأكثر من 10 أنماط زخرفة مختلفة من أثاث غرفة نوم الفنادق وهلم جرا

يمكنك تقديم حلول أثاث الفندق؟ .2

ج: نعم، سنطابق فكرتك، ومطابقة أسلوب الديكور الذي تريده، وجميع أنواع حاالت مشروع نجوم النجم بالنسبة لك
.لإلشارة إلى فكرتك وتحسينها. يمكن تصميم جميع أحجام األثاث إلى الفضاء الفعلي الخاص بك الفندق

متى وقت التسليم الخاص بك؟ .3

ج: بعد أن نفرض إيداع 30٪، تؤكد الجانبان الرسومات، ثم تنتج العينات، وتؤكد أنهم صحيحة. سوف تستغرق الشحنة
.30-60 يوما

4. what هو الحد األدنى لكمية الطلب؟

ج: إنه يعتمد على نوع األثاث الخاص بك، مثل كرسي مطعم ما ال يقل عن 50 أوامر، والحد األدنى لكمية األثاث في
.غرفة الفندق 10 مجموعات

5. what نوع من شروط الدفع التي تقدمها؟

.الوصاية، وهلم جرا ،T / T، L / C ج: يمكننا تقديم جميع شروط الدفع، مثل

https://www.zhongsenfurniture.com/ae/Contact-Us.html

