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بررسی اجمالی
جزئیات سریع

بله: پرده عمودی                                                                     قابل سفارش : نوع 

طناب مهره ای  : فرم باز و بسته شدن فرانسوی                                               پنجره های : اجرا نوع پنجره قابل 

نصب جانبی، نصب سقفی: نوع نصبکم عرض                                                                 : ورق اندازه 

ایران، تبریز: بهسایه                                                                         محل مبدا: نام برند 

عمودی                         : پارچه                                                                             الگو: متریال 

درب پنجره: محل نصباسلت                                                                              : سبک 

میلی متر130میلی متر و 90: عرض روزقابلیت شب و : ویژگی 

سفارشی: استر                                                                     رنگپلی % 100: نوع مواد 



قابلیت ارائه

متر در ماه/ متر 1000000توانایی تامین 

بسته بندی و تحویل

متر در هر رول، هر رول در کیسه پالستیکی پیچیده می شود، سپس 150: جزئیات بسته بندی برای پارچه

.کاغذی بسته بندی می شودکارتن در 



توضیحات محصول



میلی متر عرضه می 130و 90برای کنترل نور و هم برای کنترل گرما بسیار کاربردی هستند و در دو عرض پارچه هم عمودی پرده های 

.شوند و طراحی کاربردی و براق آن ها راهی آسان برای ایجاد ظاهری سفارشی برای درهای کشویی و پنجره های بزرگ است

درجه بچرخند، نه تنها می توانند نور داخل خانه 180پرده های عمودی از ساختار نوع برگ ریزش شده استفاده می کنند، برگ ها می توانند . 1

.را آزادانه تنظیم کنند، بلکه اتاق را تهویه می کنند و سایه می زنند

.بادوامصاف و خوب و باال، ریل ساخته شده از نوار بخش آلیاژ آلومینیوم با کیفیت . 2

.متریمیلی 5ریل سربی ساخته شده از هسته آلومینیومی دنده سطح 4پایه تنظیم چرخ . 3



مشخصات

پارچه پرده های عمودی مستقیم کارخانه ای نام محصول

بهسایه برند

پارچه متریال

انتخابی رنگ

MOQ 1 Meter

متر1000000ماهانه  قابلیت ارائه

متر در هر رول، هر رول در کیسه پالستیکی بسته بندی 100

.می شود، سپس در کارتن بسته بندی می شود
بسته بندی

بستگی به مقدار محصول مدت زمان آماده سازی



زبراالیتبندیرنگ



زیگ زاگ بندیرنگ



کمان بندیرنگ



پیچک بندیرنگ



کریستال بندیرنگ



سیمین تاب بندیرنگ



باران بندیرنگ



سه بعدی مارپیچ بندیرنگ



برگ سوزنی بندیرنگ



قاصدک بندیرنگ



کالسیک بندیرنگ



طرح چوب  بندیرنگ



بامبو بندیرنگ



پارالل بندیرنگ



اسپورت ژاکارد بندیرنگ



پارسا بندیرنگ



ترمه بندیرنگ



ترنج بندیرنگ



این کارخانه در طول فعالیت . شروع به کار کرد1370و پرده های آماده است که برای اولین بار در سال , چاپ, کارخانه بهسایه، یک کارخانه شخصی با ارائه ی خدمات در حیطه های بافت

چاپ و فروش پرده های لوردراپه متمرکز , ، کارخانه بهسایه، فعالیت خود را بر بافت70در ابتدای آغاز دهه ی . بیش از سه دهه  ای خود توانسته که از فراز و نشیب های فراوانی عبور نماید

.کرده بود

زمینه تولید پرده در تقریبا در همان دوران بود که کارخانه بهسایه توانست خود را در زمره ی اولین تولید کننده های پرده قرار دهد و با گذشت زمان توانست  DK ,  پرده , زبرا و دومکانیزم

.کرکره و همچنین پرده های ورتیکال هاللی که کامال انحصار کارخانه بهسایه است یکی از اولین گزینه ها در تامین پرده باشد

.و ترانسفر روی انواع پردها را انجام میدهد, همچنین بهسایه خدمات چاپ دیجیتال 

.تولید نوار نقاله مرغداری با کیفیت باال را شروع و به عرصه رسانده است97و از سال 

برای آن که بتوانید از خدمات و امکانات کارخانه . با توجه به آن که بهسایه اهداف بزرگی را برای آینده ی خود در نظر گرفته است، هر روزه در حال بهبود کیفیت خدمات خود و تیمش است

.بهسایه مطلع شوید می توانید هم اکنون با ما تماس بگیرید


