
طاولات وكراسي مطاعم المطعم عن طريق تصنيع الثالوث

:مواد
الأخشاب الصلبة: رماد منشوري ، خشب مطاط ، خشب الساج ، خشب الصندل الأسود ، الكرز ، الزان ، البلوط



الأبيض ، الجوز الأسود ، الحور ، الصنوبر ، البتولا ، إلخ. يتم معالجته بالتجفيف الدقيق ، المحتوى
٪المائي من الخشب الحقيقي 8

المواد الزائدة: القماش: ألياف بوليستر ، قطن ، قطن مخلوط ، مخمل تشينلون ، قماش مقاوم للماء 3 متر
Flame و FireRetardant جلد طبيعي مع ، PU ، PVC :الجلد .Flame Retardancy و FireRetardant ، مع
Retardancy.

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

صلب ، أكريليك ، مقاوم للأحماض ، مقاوم للتآكل ، مقاوم بارد ،) Naturalmarble الحجر:حجر اصطناعي و
مقاوم لارتفاع درجة الحرارة ومتين ، يمكن الحفاظ على مظهره ولونه بشكل أكبر من 20 عامًا. المواد
عالية الجودة هي الشيء الوحيد الذي نعتمده في الإنتاج ، مع التشطيب الرائع الصنعة ، والتفتيش
(.الدقيق قبل الشحن. أكمل مع عبوة التصدير القياسية المتطرفة لرحلة آمنة وطويلة للمنتجات

زجاج: 5 مم إلى 10 مم زجاج شفاف أو ملون ، مصقول حول الحافة ، يكمله قرص شفاف صغير لدعم السطح
.الزجاجي

لوحة: استخدم الطلاء شبه المغلق ، والطلاء المفتوح واللمعان من فامو الصينلنا العلامة التجارية
.داباو



حول الثالوث

حتى الآن لديها أكثر من 20 عامًا من التاريخ ، فهي ، ZhongSen (TRINITY) منذ تأسيس .1
مهنية الصانع من أجل اثاث فندق نجمة، أثاث لوبي الفندق، اثاث الفيلا، اثاث شقة و اثاث
المطعم.يتم دمج كل من التخطيط المسبق ، والأسلوب ، وتصميم الإنتاج ، وتنفيذ المشروع ،
.وخدمة ما بعد البيع لتوفير مجموعة كاملة من حلول دعم الأثاث للعملاء

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



:إنتاج خط
يجب معالجة الإجراء الخاص بجميع المنتجات بدقة واجتياز الفحص ، تأكد من أن كل التفاصيل الدقيقة  
.تتوافق تمامًا مع متطلبات العميل



:التعبئة والتغليف

تغطية الطبقة الأولى مع رغوة البولي ايثيلين ، ووضع حامي من الورق المقوى .1
للزوايا اللازمة. أثاث خشبي أو تركيبات أجهزة ملفوفة برغوة إسفنجية أو
إسفنجية ، ثم استخدم كيس حياكة مع خياطة أو صندوق كاتون بشريط مانع للتسرب
.الخارجي



 

يستخدم الزجاج العلوي والرخام العلوي البوليستيرين القابل للتوسيع لحزم.2
الخطوة الأولى ، ووضعه في صندوق الكرتون ثم استخدام إطار خشبي لتأمين
.الحماية بشكل جيد

خدمة وقفة واحدة

تعال إلينا بتصميماتك ومتطلباتك التفصيلية ، سنعمل عليها أو نضع الرؤية التي تفكر فيها على .1
.الورق

سواء كان حجرًا أو زجاجًا أو راتنجًا ، سنبذل قصارى جهدنا لمصدر المواد التي تتوافق مع .2
.المواصفات الخاصة بك للحصول على أفضل الأسعار

سوف ننتج قطعًا نموذجية لتصميمات الأثاث الخاصة بك ونخضع لجلسة مراجعة قبل الموافقة على.3
.الإنتاج بالجملة



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

لتوفير المتاعب في معالجة المنتجات من مصادر متعددة ، نقدم تسهيلاتنا كنقطة دمج للتخزين.5
.والشحن ، نحن نشحن إلى أي مكان في العالم

.عملنا لا يتوقف بعد التسليم والتثبيت.سوف نقوم بزيارة موقعك شخصيًا للتأكد من أن كل شيء يرضيك.6

.نعتقد أن جودة منتجاتنا ، ضمان لمدة سنة واحدة لكل شيء نقوم بتصنيعه.7

.نتطلع إلى بناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد مع كل عميل .8



:التعليمات



هل يمكنك تأثيث فندقي بخطة تزيين الأثاث؟.1

نعم ، سنقوم بمطابقة فكرتك ، ونطابق أسلوب الزخرفة الذي تريده ، وجميع أنواع علب هندسة  
الفنادق النجمية لتتمكن من الرجوع إلى فكرتك وتحسينها.يمكن تخصيص جميع أحجام الأثاث
.وفقًا للمساحة الفعلية في فندقك

هل هناك صالة عرض في المصنع؟ .2

نعم ، يوجد حوالي 3000 صالة عرض مربعة في مصنعنا. هناك جميع أنواع الأثاث للرجوع إليها  
، مثل أثاث الردهة ، والأثاث في الهواء الطلق ، وأثاث المطاعم ، وأكثر من 10 أنماط زخرفة
.مختلفة لأثاث غرف نوم الفندق وما إلى ذلك

ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب الخاص بك؟ .3

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

متى هو وقت التسليم؟ .4

بعد فرض رسوم إيداع بنسبة 30٪ ، يؤكد الجانبان الرسوم ، ثم ينتجان العينات ، ويؤكدان  
أنها صحيحة. سوف تستغرق الشحنة 
.30-60 يوم

أي نوع من شروط الدفع التي تقدمونها؟ .5

.الوصاية ، وما إلى ذلك ، T / T ، L / C يمكننا تقديم جميع شروط الدفع ، مثل  


