
bạt xe tải

Viết bởi Administrator
Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 17:38 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 28 Tháng 8 2015 12:47

Chúng tôi chuyên kinh doanh các loại Bạt xe tải  Mỹ Hà Nhận may các sản phẩm làm từ bạt
với mọi kích cỡ và chất liệu phù hợp nhất. Mang chất liệu bạt tận nơi cho Khách hàng lựa chọn
đối với những sản phẩm Cam kết chất liệu tốt nhất cho khách hàng.

  

  

Đối với xe để ngoài trời thường xuyên thì việc phủ bạt là vô cùng cần thiết. Nước mưa cọng
hưởng với nhiệt độ ở Việt Nam nóng ẩm, dần lâu ngày nước sơn xe sẽ bị phai màu, một số bộ
phận sẽ bị rỉ sét. Nếu đỗ xe ở các bãi, xe thường bị xướt do va chạm các xe khác hoặc lên
xuống hàng hóa bị va quẹt. Mua bạt mui xe tải để sử dụng sẽ giúp tránh được các tình trạng
trên, để xe luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất. Bạt giúp ngăn chặn ảnh hưởng xấu từ thời
tiết thay đổi thất thường, nắng, mưa, bụi bặm,…Ngoài ra
bạt phủ mui xe tải
bảo vệ hàng hóa trên xe an toàn, tránh tầm nhìn của kẻ xấu.
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Nhiều lợi ích mang lại từ việc mui được phủ bạt xe tải

  

  

Với công nghệ tiên tiến từ nước ngoàibạt phủ mui xe tải được may ép, hàn, ghép nối với
phương pháp hiện đại, đường may, mép gấp đẹp. Các sản phẩm
bạt phủ mui xe tải
luôn đạt chất lượng cao, chất liệu bạt bền chắt, chịu được va đập áp lực cao cũng như thời gian
sử dụng lâu bền.  Tùy theo yêu cầu cụ thể hay theo kích cỡ của thùng hay mui xe,
mui được phủ bạt xe tải
với đủ loại kiểu dáng, kích thước, chủng loại, đặc điểm lại dễ tháo lắp, rút buộc, dễ dàng vận
chuyển khi mang vác. Ngoài ra
bạt phủ mui xe tải
được phủ lớp bên trong và ngoài chống tia tử ngoại UV từ ánh nắng mặt trời, thêm vào đó có
tính năng chống thấm nước tuyệt đối, không bắt cháy, độ bền cao, tránh được hao mòn, rỉ sét,
cũng như mang lại nét thẩm mỹ cho những chiếc xe tải thân yêu. Khách hàng hoàn toàn có thể
yên tâm khi lựa chọn
bạt phủ mui xe tải
mang lại nhiều lợi ích như vậy.
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    Mui được phủ bạt xe tải mang lại nét thẩm mỹ cho “xế yêu”    Chất lượng tin cậy từ mui được phủ bạt xe tải    Nhiều doanh nghiệp, cơ sở may, cung ứng và sản xuất các loại bạt phủ xe tải cam kết sự uy tíntừ khách hàng với các sản phẩm đa dạng, chất lượng, giá cả cạnh tranh. Các cơ sở doanhnghiệp cũng đưa ra các mức giá vừa rẻ vừa chất lượng, cũng như đến tận nơi để may, đóngthùng phủ mui bạt,  báo giá và tư vấn tận tình cho khách.  Khách hàng có thể yên tâm lựa chọnđể sở hữu những tấmbạt phủ mui xe tải để bảo quản, che chắn cho hàng hóa của mình khỏi sựtác động không mong muốn từ bên ngoài.    
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    Bạt phủ mui xe tải -  người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường      Chúng tôi nhận may đo Bạt phủ xe tải  tận nơi theo yêu cầu khách hàng trong nội thànhHà Nội. Đảm bảo chất lượng vải bạt tốt nhất trên thị trường hiện nay. Gọi 09345.10.868để được tư vấn miễn phí  
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