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Tên sản phẩm: VẢI THUN
Mã sản phẩm: HMVL-11
Thông số kỹ thuật:

COTTON MỘC (KHÔNG MAY)

- Chất liệu: thun cotton mộc (chưa xử lý)
- Màu sắc: Trắng hoặc trắng ngà.
- Kích thước:
 Khổ vải 30cm x 30cm.
 Tùy theo yêu cầu của từng khách hàng.
- Nhược điểm:
 Bề mặt vải có sợi tơ, màu hơi vàng nhạt
Hình 1: Vải thun cotton mộc
- Ưu điểm:
 Thấm hút tốt
 Giá thành thấp.
 Có thể cắt ra kích thước nhỏ phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
- Ngành nghề sử dụng:
 Được dùng trong các ngành nghề, đặc biệt như: lau khuôn, lắp ráp linh kiện điện tử.
- Quy cách đóng gói và hiển thị:

Hình 2: Bao thành phẩm 10kg
 Được đóng trong bao tải màu vàng nhạt, gồm: 2 bó
5kg trong 1 túi nilon (2 túi) và 3 bó 5kg trong 1 túi
nilon (3 túi), tổng trọng lượng của bao là 50kg/bao.
 Trên bao tải được hiển thị đầy đủ tên sản phẩm.
- Điều kiện bảo quản:
 Tất cả sản phẩm vải lau đều được đặt trên pallet nhựa
nhằm tránh để sản phẩm bị ẩm mốc.
 Túi nilon giúp cho sản phẩm tránh bám bụi, trữ tồn
kho lâu, sử dụng dở dang tránh được bụi bám vào
 Sản phẩm vải lau được bảo quản trong môi trường
khô ráo, thoáng mát,...

Hình 3: Bao thành phẩm 15kg

Hình 4: Bao thành phẩm

Do tính chất và mục đích sử dụng vải lau của mỗi ngành nghề khác nhau, nên nhà máy luôn điều
chỉnh sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng nhằm đáp ứng khách hàng một cách
tốt nhất, giúp cắt giảm chi phí trong sản xuất.

