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مقدمة الشركة

هي أفضل مزود صيني لحلول الإسكان الجاهزة. Shandong Heya شركة

تشمل منتجاتنا المنازل الجاهزة ، منازل الحاويات ، المنازل المتنقلة ، الفيلات ، هياكل
 .الصلب الخفيفة

لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة في هذا القطاع ، في الإنتاج المهني وفي مجموعة
 .المشتريات

.الحفاظ على علاقات تعاون طويلة الأجل مع العديد من الشركات المصنعة المعروفة

لقد أكملت بالفعل مشروع منزل حاوية للاجئين في ألمانيا ، وهو مشروع جاهز في الفصل في
، زيمبابوي

منزل الجاهزة في جنوب أفريقيا ، مشروع منزل الجاهزة من قرى أوروغواي وهلم جرا. 

 ، تلتزم شركتنا بأن تصبح شريكك الموثوق ، عليك التركيز على مجال خبرتك

.دعنا نساعدك في إدارة المكتب المؤقت ومستودع الحل الكامل

.يقع مصنعنا في العاصمة الورقية الجميلة ويفانغ ، شاندونغ

 ، في السنوات الأخيرة ، نمت وتطورت قوة المصنع 

.وقد حازت قوتها الإنتاجية وجودة خدماتها على ثناء عملائنا من جميع أنحاء العالم



.نرحب بكل عميل لزيارة المصنع وفحص جودة المنتج

شهادة

التركيز على "الجودة والخدمة" ، خدمة فريدة تساعدك على توفير التكاليف وتقليل كل المخاوف
 .وتحويل المشاريع المثالية

 .أ. فريق التصميم والهندسة المهنية: الحل الكامل لتصميم الهياكل الفولاذية ب

 .شراء وإنتاج جميع مواد البناء الجاهزة

 .لدينا فريق مشتريات محترف لضمان جودة جميع المواد

لضمان أن الإنتاج يعمل مع التكنولوجيا ، ISO / CE / SGS وتشغيل المصنع وفقا لمعايير
 .العالية

إدارة الموقع والإشراف على التثبيت ، يمكننا أن نرسل مهندسينا للمساعدة في الإشراف على
، التثبيت

.عليك فقط أن تعد فريقًا يعرف أن أعمال البناء العادية ستكون مناسبة 



التغليف والنقل

حزمة مسطحة 2 ، 4 في hq. 1'تفاصيل التعبئة: 1 ، تسليم بواسطة حاوية 40

تفاصيل التسليم: 3-20 أيام بعد النظام

عملائنا





التعليمات

 ما هو مصطلح الدفع؟ ، 1

في الأفق LC ٪؛ TT 100 والتوازن 50 ٪ قبل تحميل الحاويات مع ، TT إيداع 50 ٪ عن طريق
 (إجمالي الدفع يتجاوز 100000 دولار أمريكي) ؛

 ماذا عن الشحن؟ ، 2

حوالي 160-180 متر HQلشحن البضائع. عادة ما يمكن تحميل حاوية HQ 40نستخدم حاويات 40
 .مربع من المنزل



وقت التسليم؟ ، 3

 .يعتمد على موك ، يمكننا عادة ترتيب شحنة حوالي 10 أيام بعد إيداع وردت 

 كيفية تثبيت؟ ، 4

.عادةً ما نوفر رسم التثبيت ، وإذا لزم الأمر ، سنقدم أيضًا فيديو التثبيت

 

 يمكنك إرسال العمال لمساعدتي في بناء منزل؟ ، 5

.النظر في تكاليف العمالة والأمن والتأشيرة ، نوصي بإرسال مهندس أو اثنين لتوجيه وتدريب موظفيك

من الضروري توفير تذاكر الطيران والفنادق والوجبات و 100 دولار أمريكي يوميًا مقابل 
 .رواتب المهندسين


