
وصف المنتج





تعريف عن الشركة

هي أفضل مزود صيني لحل الإسكان الجاهزة. Shandong Heya شركة

تشمل منتجاتنا المنازل الجاهزة ، منزل الحاويات ، المنازل المتنقلة ، الفيلات ، الهيكل
 .الصلب الخفيف

 ، لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في الصناعة ، فريق التصنيع والمشتريات المهنية

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

بالفعل الانتهاء من مشروع حاوية منزل اللاجئين ألمانيا ، مشروع الفصول الدراسية الجاهزة
، في زيمبابوي

جنوب أفريقيا الجاهزة منزل ، مشروع أوروغواي الجاهزة قرى البيت ، وهلم جرا. 

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

.دعنا نساعدك في التعامل مع المكتب المؤقت والمستودع لحل شامل

.يقع مصنعنا في العاصمة الورقية الجميلة ويفانغ ، شاندونغ

 ، في السنوات الأخيرة ، كانت قوة المصنع تنمو وتتطور 

.وقد نالت قوة الإنتاج وجودة الخدمات إشادة عملائنا من جميع أنحاء العالم



.نرحب بكل عميل لزيارة المصنع وفحص جودة المنتج

شهادة

ركز على "الجودة والخدمة" ، خدمة الشباك الواحد تساعدك على توفير التكلفة وتقليل كل
 .مخاوفك وتسليم المشروع المثالي

 أ. فريق التصميم والهندسة المهنية: الحل الكامل لتصميم الهيكل الصلب

 .المشتريات والتصنيع لجميع المواد اللازمة للمباني الجاهزة

 .لدينا فريق المشتريات المهنية للتأكد من أن جميع المواد ذات نوعية جيدة

القياسية ، للتأكد من تلفيق يعمل مع التكنولوجيا ISO / CE / SGS وتشغيل المصنع تحت
 .العالية

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

."تحتاج فقط إلى إعداد فريق يعرف أن أعمال البناء العادية ستكون "حسناً 



التعبئة والتغليف والشحن

في 1 التعبئة المسطحة hq. 2 ، 4'تفاصيل التعبئة: 1 ، تسليم بواسطة حاوية الشحن 40

تفاصيل التسليم: 3-20 أيام بعد النظام

عملائنا





التعليمات

 ما هو مصطلح الدفع؟ ، 1

في الافق (مجموع tt. 100 ٪ LC الرصيد قبل تحميل الحاويات بواسطة tt ، 50٪ ودائع بواسطة 50٪
 المدفوعات أكثر من 100،000 دولار) ؛

 ماذا عن الشحن؟ ، 2

يمكن تحميل حوالي 160-180 متر مربع HQلشحن البضائع. عادة حاوية hq 40نستخدم حاوية 40
 .المنزل



وقت التسليم؟ ، 3

 .تعتمد على موك ، عادة يمكننا ترتيب شحنة حوالي 10 أيام بعد تلقي الودائع 

 كيفية تثبيت؟ ، 4

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

 

 يمكنك إرسال العمال لمساعدتي في بناء المنزل؟ ، 5

بالنظر إلى تكاليف العمالة والسلامة والتأشيرات ، نقترح إرسال مهندس أو اثنين لتوجيه وتدريب
.موظفيك

يجب عليك توفير تذاكر الطيران والفنادق والوجبات و 100 دولار أمريكي يوميًا للحصول على راتب 
 .مهندس


