
بند وصف
تنجيد شبكة الظهر و أمبير ؛ نسيج مرن
PP هيكل (BIFMA نايلون (معيار
الخروع (BIFMA) ضياء 60 مم النايلون الأسود الخروع
Gaslift XQ 85MM أسود gaslift (BIFMA)
آلية آلية متعددة الوظائف
رغوة 45kgs 5) رغوة الأصليcm)
خشب رقائقي 12mm مقعد الخشب الرقائقي
مسند الذراع pp قابل للتعديل مع بو الإبط (BIFMA)
دعم قطني نعم فعلا
قاعدة     .السعة 1136 كجم ، (BIFMA) قاعدة نايلون 340 مم
مسند الرأس مسند الرأس هو قابل للتعديل
غطاء مقعد PP الغبار
حجم / سم Width مجموع  

epthمجموع د  
ثمانيةH مجموع  
Sتأكل Width  
Sتأكل دepth  
Sتأكل Hثمانية  
ثمانيةH الى الخلف  
Width ذراع  

صفقة جهاز كمبيوتر شخصى / التونسية 2
CBM جهاز الكمبيوتر/
/ الكمية  تحميل 
كمبيوتر جهاز 
شخصى

20GP 40HQ
  

 











، ا.  يعتمد على الكمية و متطلبات النظام

...... وهلم جرا HQيوما لمدة HQ ، 15-35 40 * 2يوم عمل للحاوية 1 * 40 15-25

، وهلم جرا F ، LC أمبير ؛ & CIF ، C ، فوب شنتشن ، EX ب.  يعمل

.شروط التسليم مناقشة مع بائع 



.أ. كامل سلسلة التوريد الخاصة

.جودة مضمونة ٪ 100

 .سعر معقول

.المنتجات هي في نمط مختلف

.أداء جيد للتسليم

.(واو - المخزون الكافي (مكونات

أفضل خدمة ما بعد البيع: إذا ظهر أي شكاوى ونزاعات حول الجودة ، فسنقوم بإنشاء 

 نظام ملاحظات معلومات المنتج ، إنشاء ملفات الخدمة ، المسؤولة عن جودة

.تحديد الحادثد والتعامل مع عملائنا

q1: هل لدينا عينتك؟

a: 15-7 متأكد. عينة متاحة لكل نموذج. أنها يمكن أن تكون جاهزة فيdays على إيصال الدفع.

q2: يمكنك تعطينا خصم؟

a: الخصم قابل للتفاوض لكمية كبيرة.

q3: يمكنك إعطاء الضمان لمنتجاتك؟

.وفاق ، نحن نقدم ضمان الرضا 100 ٪ على جميع العناصر. قد نعطي الضمان 5 سنواتY:ا

q4: هل الصانع أو شركة تجارية؟

a: نحن المهنية الصانع لأكثر من 10 سنوات في صناعة الأثاث.



Q5:ماذا عن شروط الدفع؟

a: نحن نقبل مقدما t / t (30٪ الودائع قبل الإنتاج ، 70٪ الرصيد قبل التسليم) ،

.شرط آخر الثابتة والمتنقلة مناقشة مع مبيعاتمل




