
Troscán seomra leapa óstáin 5 réalta ceithre shéasúr arna shocrú ag monarú TRINITY

Ábhar ：

Adhmad soladach: Fuinseog Manchurian, adhmad rubair, teak, sandalwood dubh, silíní, feá, dair bán, gallchnó dubh,
poibleog, péine, beith, srl. 



Ábhar móide: Fabraic: snáithín poileistear, cadás, cumasc cadáis, veilbhit chinlon, éadach
uiscedhíonach 3M, le FireRetardant agus lasair-retardancy. Leathar: PU, PVC, leathar fíor le
FireRetardant agus lasair-retardancy.

Miotal: Iarann: Próiseas orelectroplating péinteáil spraeála, cruach dhosmálta 201 nó 304. Scáthán
nó sreang líníochtfinsih. 

Stone le ceardaíocht fíorálainn, agus loingsiú dian iniúchta roimh ré. Comhlánaigh leis an bpacáistiú
easpórtála caighdeánach do thuras sábháilte agus fada na dtáirgí.) 

Gloine: Gloine soiléir nó daite 5mm go 10mm, ag snasú timpeall an imeall, ag comhlánú le
trédhearcán beag chun tacú leis an mbarr gloine.

Péinteáil: Úsáid péint leathdhúnta, péint oscailte agus péint snasta an bhranda cáiliúil Dabao sa tSín.



Maidir le Coláiste na Tríonóide

Bhunaigh 1.Since ZhongSen (TRINITY), go dtí seo tá níos mó ná 20 bliain de stair aige, is déantúsóir
gairmiúil é do na feistis réalta réalta, feistis stocaireachta óstáin, feistis Villa, feistis árasáin agus
feistis bialainne. Mar gheall ar an réamhphleanáil, positining stíl, cuirtear dearadh táirgeachta, cur i
bhfeidhm tionscadail, agus seirbhís iar-díolacháin le chéile chun raon iomlán réitigh tacaíochta
troscáin a sholáthar do na custaiméirí.

2. Tar éis blianta deascadh, d’fhorbair ZhongSen (TRINITY) ina ghrúpa troscáin innealtóireachta
óstáin saincheaptha ar scála mór, le monarcha 30000 méadar cearnach agus níos mó ná 200 fostaí.
Córas an táirge ón iomlán go dtí na sonraí, ó stocaireacht óstáin, bialann, caife, tolglann, halla
comhdhála, amuigh faoin aer, seomra leapa, seomra suí, seomra folctha, doras, a chlúdaíonn an
pacáistiú troscáin óstáin ar fad. Teicneolaíocht fíorálainn, trealamh táirgeachta ardleibhéil, cumas



táirgeachta troscáin réalta óstáin de níos mó ná 1000 tacar.

Líne táirgeachta ：

  Caithfear an nós imeachta maidir leis na táirgí go léir a phróiseáil go docht agus a iniúchadh, déan



cinnte go gcomhlíonann gach mionsonra nóiméad amháin éileamh an chustaiméara.

Pacáistiú ：

1.Cuir an chéad chiseal le cúr Corpoideachais, cuir cosantóir cairtchláir do na coirnéil riachtanacha.
Troscán adhmaid nó feistis crua-earraí fillte le cúr Corpoideachais nó spúinse, agus ansin bain úsáid
as bailchríoch mála fíodóireachta le fuála nó bosca catóin le téip shéalaithe don phacáil sheachtrach.

Úsáid barr 2.Glass agus barr Marmair Polaistiréin Leathnaithe chun pacáil don chéad chéim, a chur



sa bhosca cartán agus ansin fráma adhmaid a úsáid chun cosaint a dhaingniú go maith.

Seirbhís Aon-stad

1.Cuir chugainn le do dhearaí agus do riachtanais mhionsonraithe, oibreoimid orthu nó tabharfaimid
an fhís atá agat i gcuimhne ar pháipéar.

2. Más cloch, gloine nó roisín é, déanfaimid ár ndícheall ábhair a mheaitseáil le do shonraíochtaí a
fháil ar na praghsanna is fearr.

3. Cuirfimid píosaí bréige ar fáil do do dhearaí troscáin agus rachaidh muid faoi sheisiún
athbhreithnithe sula gceadófar iad le haghaidh táirgeadh mórchóir.

4. Le linn ár smacht ar mhonarú agus ar cháilíocht, táimid in ann cáilíocht gach aon phíosa a
thagann as ár monarcha a chinntiú.

5. Chun an fhadhb a bhaineann le táirgí a láimhseáil ó iliomad foinsí a shábháil duit, cuirimid ár n-
áiseanna ar fáil mar phointe comhdhlúthaithe stórála agus seolta, Seolaimid chuig áit ar bith ar
domhan.

Ní stopann ár bpost tar éis an tseachadta agus na suiteála. Tabharfaimid cuairt ar do shuíomh go
pearsanta lena chinntiú go bhfuil gach rud chun do shástachta.



7. Creidimid cáilíocht ár dtáirgí, tugtar barántas 1 bhliain do gach rud a dhéanaimid.

8. Táimid ag tnúth le muinín agus caidreamh fadtéarmach a thógáil le gach cliant aonair.



CC:



1.An bhféadfá plean maisiúcháin troscáin a thabhairt duit?

Sea, Déanfaimid do smaoineamh a mheaitseáil, stíl an mhaisiúcháin a theastaíonn uait a mheaitseáil,
agus gach cineál cásanna innealtóireachta réalta réalta chun tú a thagairt agus a fheabhsú. Is féidir
na méideanna troscáin a chur in oiriúint don spás iarbhír i d’óstán.

2.An bhfuil seomra taispeána sa mhonarcha?  

Sea, tá thart ar 3000 seomra taispeána cearnach inár monarcha. Tá gach cineál troscáin ann le
haghaidh tagartha duit, mar throscán stocaireachta, troscán lasmuigh, troscán bialainne, agus níos
mó ná 10 stíl mhaisiúcháin éagsúla de throscán seomra leapa óstáin agus mar sin de.

3.Cad é do chainníocht íosta ordú?

Tá sé bunaithe ar do chineál troscáin, mar shampla cathaoir bialainne 50 ordú ar a laghad, is é 10
tacar an íosmhéid troscáin i seomra an óstáin.

4. Cá fhad atá do chuid ama seachadta?

Tar éis dúinn éarlais 30% a ghearradh, dearbhaíonn an dá thaobh na líníochtaí, agus ansin déanann
siad na samplaí a tháirgeadh, agus dearbhaíonn siad go bhfuil siad ceart. Tógfaidh an loingsiú 
30-60 lá.

5. Cén cineál téarmaí íocaíochta a thairgeann tú?

Is féidir linn gach téarma íocaíochta a sholáthar, mar shampla T / T, L / C, iontaobhas agus mar sin
de.


