Cong ty Nguyen Huynh - Cung cap do dung khach san

GIA CÔNG CHẦN MỀN

Tại sao chần gòn là một trong những yếu tố quan trọng trong sản xuất chăn ga gối nệm

Công ty Nguy?n Hu?nh chuyên s?n xu?t v? ch?n drap g?i n?m.Bên c?nh ?ó ?ã và ?ang s?n
xu?t ch?n gòn các lo?i.cho b? m?t m?n thêm êm ái-.?i?m m?nh c?a chúng tôi ?ó là l?nh v?c gia
công ch?n gòn ,ch?n ch?n drap g?i…

M?n b?c ch?n gòn cao c?p ch?t li?u v?i cotton thông thoáng và mát l?nh r?t thích h?p v?i khí
h?u Vi?t Nam D?u mát trong ngày hè, ?m áp vào ngày ?ông mang ??n cho b?n và ng??i thân
gi?c ng? sâu và êm ái, ?? kh?i ??u ngày m?i s?ng khoái h?n.Màu s?c t??i sáng, h?a ti?t hoa
v?n trang nhã và tinh t? góp ph?n làm ??p không gian phòng ng?.???ng may tinh t?, ch?c
ch?n,??p m?t.Ru?t ch?n ch?t li?u gòn, m?m m?i.

S?n ph?m an toàn, không ??c h?i, không ra màu, không b?i v?i Không b? phai màu, d? gi?t gi?,
v? sinh.Và v?i r?t nhi?u m?u ch?n gòn phù h?p v?i nhu c?u c?a t?t c? khách hàng,chúng tôi có
th? s?n xu?t các m?u hình ch?n gòn v? theo yêu c?u c?a khách hàng v?i s? l??ng l?n.Chúng
tôi xin cam k?t khi nh?n nh?ng ??n hàng v?i s? l??ng l?n hay nh? thì công ty chúng tôi s? ??m
b?o ch?t l??ng t?t nh?t,th?i gian giao hàng s?m ?? kip ti?n ?? giao hàng c?a quý khách.M?i
th?c m?t quý khách xin vui lòng liên h? cho chúng tôi v? s? ?i?n tho?i 0902 566 559 Mr v?

Chúng tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? quý khách hàng
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