
وصف المنتج

هيا متفوقة الجودة الصغيرة الرخيصة الصين وك منازل الجاهزة



علم المواد



.لا بند يحتوى
1 صلب 

الإطار
.عالية الجودة هيكل الصلب 4 ملليمتر الصلب الشخصي

2 شبابيك .نوافذ من الألومنيوم أو نوافذ من البلاستيك الصلب
3 الأبواب .الباب الصلب و يمول الباب
4 حائط 

فريق
75mm / 100m .مجلس شطيرة (مع إبس، الصوف الصخري، الصوف الزجاجي) ورقة سقف ملون
.ورقة سقف ملون. لوحة ساندويتش أسمنتية و إبس

5 سقف 
فريق

75mm / 100m مجلس شطيرة (مع إبس، الصوف الصخري، الصوف الزجاجي). ورقة سقف ملون.



6 اللون .(يمكنك اختيار أي لون تريد (سواء للخارج والداخل
7 كهرباء .(ونحن توريد جميع أنظمة الكهرباء والمعدات (بديل
8 حمام وسوف تكون مجهزة مع مرحاض واحد، واحد حوض غسيل، واحد معدات الاستحمام 

.((لبديل
9 مطبخ .(وسوف تكون مجهزة مع مجلس الوزراء مطبخ واحد (بديل



أفضلية

.لا بند يحتوى
1 مرن 

مزيج
لدينا منزل متنقل يمكن ربط بحرية في الطول والعرض والارتفاع 
.من خلال ربط مجموعات لهيكل أكبر وتخطيط مختلف

2 تركيب سريع .أربعة العمال يمكن نصب في 7 ~ 15 أيام
3 اقتصادي 

وسائل النقل
وسوف يتم تحميلها في حاويات الشحن (الهيكل الرئيسي والألواح 
في السائبة، الباب / السقف / الأرضيات / الأثاث في كرتون، الصحية /
الكهربائية /
.(البرقوق / الأجهزة / التجهيزات / أدوات في الحالات خشبية

4 تكلفة الأداء يمكن أن تنتج في الإنتاج الضخم. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون 
 .تبادل، استبدال وصيانة بسهولة



خدماتنا



معلومات الشركة

مصنعنا



عملائنا

 

التعبئة والتغليف وأمبير؛ شحنة





 التعليمات

ما هو مصطلح الدفع ؟؟ ،1

ودائع بواسطة ت، 50٪ الرصيد قبل تحميل الحاويات بواسطة ت. 100٪ لك في الافق (إجمالي الدفع 50٪
أكثر من 100،000 دولار أمريكي)؛

ماذا عن الشحن؟ ،2

.الحاويات يمكن تحميل حوالي 160-180 متر مربع البيت hqلشحن البضائع؛ عادة hq 40نستخدم حاوية 40

وقت التسليم؟ ،3

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

كيفية تثبيت؟ ،4

  .عادة سوف نقدم الرسم التثبيت، وإذا لزم الأمر، كما نقوم بتوفير تركيب الفيديو

يمكنك إرسال العمال لمساعدتي بناء منزل؟ ،5

النظر في تكاليف العمالة والسلامة وتأشيرة القضايا، نقترح لإرسال واحد أو اثنين من المهندسين
لتوجيه وتدريب الموظفين الخاص بك. يجب أن تقدم تذاكر الطيران والفنادق والوجبات، و 100 دولار
.يوميا للراتب المهندس



 


