
Troscán Seomraí Leapa an tSín Socraigh Monaróir Saincheaptha Óstán an Rí





Sonraíochtaí Troscán Seomra Caighdeánach Óstán:

Cineál Qty Méid
Headboard óstáin 1 2550 * 75 * 1500

Bonn leapacha óstáin 1 2550 * 2100 * 220
Binse leaba óstáin 1 1800 * 500 * 500

Tábla cois leapa an óstáin 2 500 * 450 * 500
Tábla deisce óstáin 1 1800 * 600 * 750

Cathaoirleach Deasc Óstán 1 620 * 620 * 1080
Comh-aireacht taobh 1 1500 * 400 * 900

Cathaoirleach tolg 1 800 * 760 * 1020
Seastán Teilifíse / Balla Teilifíse 1 2000 * 550 * 760

Mini Bar le wardrobe 1 2200 * 600 * 2200
Raca Bagáiste Óstán 1 950 * 600 * 550
Scáthán fad iomlán 1 500 * 1600 * 10

Doras Iontrála an Óstáin 1 900 * 2000 * 50
Doras Seomra Folctha Óstán 1 800 * 2000 * 50

Vanity 1 1100 * 520 * 480

Príomhábhar:

Adhmad soladach: fuinseog, adhmad rubair, teak, sandalwood dubh, silín, feá, darach bán,
gallchnó dubh, poibleog, péine, beith, etc. á phróiseáil le triomú dian, is é an t-ábhar uisce
d'fhíor-adhmad 8%.



Veinír curtha orthu Veiníre: (veiníre adhmaid nádúrtha nó veiníre adhmaid teicneolaíochta) le
soláthairtí roghnacha ar nós fuinseog, gallchnó dubh, darach, teak, etc.

Painéal: Tá an bord lannaithe de réir an ghrád náisiúnta E1 nó E2, críochnaithe le tiús veiníre
0.6mm. Laminate, sraithadhmaid, laicir, MDF & HDF.

Péinteáil: "Baichuan" péint branda, bailchríoch snasta ard (dlúthphobal) / bailchríoch
neamhlonrach (oscailte / dlúth).



Plus Ábhar: Fabraic: snáithín poileistir, cadás, cadás cumaiscthe, veilbhit chinlon, éadach
uiscedhíonach 3m, le retachrant dóiteáin: PU, PVC, leathar fíor le retardant dóiteáin.

Cruach: Péinteáil Spraeála nó Próiseas Electroplaiting, Cruach dhosmálta 201 nó 304.
Scáthán nó Líníocht Sreanga. Accessories Líníocht.

Cloch shaorga agus marmair nádúrtha (crua, aicrileach, seasamh in aghaidh aigéad, resist
creimeadh, seasamh in aghaidh an fhuar, seasamh in aghaidh teocht ard agus insturable, is
féidir a chuma agus dath a choinneáil ar feadh níos mó ná 20 bliain.

Gloine: 5mm go 10mm gloine atá soiléir nó daite daite, snasú thart ar an imeall.



Seirbhís a dhéanamh ar

Seirbhís Dearaidh CAD:

Oibreoidh ár dearthóirí troscáin leat chun taobh istigh den óstán a fhorbairt, ár ndeathóirí
USD Packaga Bogearraí SolidWorks CAD goDearaí praiticiúla a tháirgeadh atá álainn agus
láidir.

GORTTomhas & ar-láthairSUITEÁILSeirbhís a dhéanamh ar



GorttomhasagusSuiteáil
Tá taithí mhaith ag ár mbainisteoirí tionscadail i lorgaireacht ar-an-spota.Nuair a bhfuil sé
riachtanach, tá taithí leordhóthanach ag ár mbainisteoirí tionscadail chun tomhais a
dhéanamh leo féin ar an láthair chun réamhamharc a dhéanamh ar aon fhadhb a d'fhéadfadh
a bheith ann, agus é a shocrú ar gach uile bhealach.

Más gá, is féidir linn foireann ghairmiúil suiteála laistigh den láithreán a shocrú agus seirbhísí
treorach suiteála agus ar an láthair a sholáthar, chun a chinntiú go n-osclaíonn do óstán i
gcás foirfe.





Príomhtháirge:

5 Star Hotel / Resort / Villa / SErvice troscán seomra leapa árasán cosúil le fráma leaba,
headboard, tábla cois leapa, painéal balla teilifíse, wardrobe le barra mion, tábla tae, comh-
aireachta taobh, doras etc ..

Óstán Troscán scaoilte, troscán seasta óstán, troscán limistéir phoiblí (stocaireacht óstáin /
bialann / barra / tolglann / cruinniú seomra / troscán dorais etc.) ar nós tolg, cathaoir
fóillíochta, deasc fáiltithe, tábla itheacháin, cathaoir bia, painéal balla adhmaid srl ..

Tionscadal Óstán





FáthRoghnaighSinn

1. Déan do chuid dearaí agus riachtanais mhionsonraithe a thabhairt dúinn, oibreoimid orthu
nó déanfaimid an fhís atá agat ar pháipéar.

2. Déanfaimid ár ndícheall na hábhair a fhreastalaíonn ar do shonraíochtaí agus do bhuiséid a
sholáthar duit.

3.After ag deimhniú an chonartha, cuirfimid píosaí bréige ar fáil do do dhearaí troscáin agus
déanfaimid seisiún athbhreithnithe roimh cheadú le haghaidh táirgeadh mórchóir.

4.With ár smacht ar mhonarú agus ar cháilíocht, táimid in ann cáilíocht gach píosa amháin a
thagann amach as ár monarcha a chinntiú.

5.To sábhálann tú an hassle a bhaineann le táirgí a láimhseáil ó fhoinsí éagsúla, cuirimid ár n-
áiseanna ar fáil mar phointe comhdhlúthaithe stórála agus loinge loinge go dtí áit ar bith ar
domhan.

6. Creidim go bhfuil cáilíocht ár dtáirgí, ráthaíocht níos mó ná 5 bliana do gach rud a
dhéanaimid.





CC:

1.An bhfuil seomra taispeána sa mhonarcha ann?

A: Tá, tá thart ar 3,000 seomra taispeántais cearnach inár monarcha.

2. Is féidir leat réitigh troscáin óstáin a sholáthar?

A: Sea, beidh muid ag teacht le do smaoineamh, a mheaitseáil le stíl an maisiúcháin is mian
leat, agus gach cineál na cásanna tionscadail óstán réalta chun tú a tharchur chuig agus
feabhas a chur ar do smaoineamh. Is féidir na méideanna troscáin a chur in oiriúint don spás
iarbhír i do Óstán.

3. Cé chomh fada is atá do chuid ama seachadta?

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

4. Cad é do chainníocht íosta ordú?

A: Tá sé bunaithe ar do chineál troscáin, ar nós cathaoir bialainne ar a laghad 50 ordú, is é an
méid íosta troscáin sa seomra óstán 10 tacair.

5. Cad iad na téarmaí íocaíochta a thairgeann tú?

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

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

