Products Color
สีเสือผ้าเวสปอยท ์เกรด พรีเมียมอย่างดี

เสือช่าง

ชุดยูนิฟอร ์มช่าง ชุดหมีชา่ ง กางเกงช่าง

01 สีส ้ม

02 สีแดง

03 สีนําเงิน

04 สีกากี

05 สีกรมท่า

06 สีขม
ี ้า

07 สีฟ้า

08 สีเหลือง

09 สีดาํ

10 สีเทา

คุณสมบัตผ
ิ า้ เวสปอยท ์เกรดพรีเมียมอย่างดี
1. ผา้ เวสปอยท ์เส ้นคูอ
่ ย่างดี นํ าหนัก 285-315 gsm.
2. ผ้าหนา เนื อทอแน่ น นุ่ ม ทนทานต่อการฉี กขาด
3. กันและทนความร ้อน กันสะเก็ดไฟ ติดไฟแต่ไม่ลก
ุ ติดและลาม
4. ระบายอากาศได ้ดี จึงไม่รู ้สึกร ้อนหรืออบอ ้าวเมือสวมใส่
5. เป็ นผ้าทีกลุม
่ โรงงานอุตสาหกรรม ระบุให ้สวมใส่เมือต ้องเข ้าไปในเขตพืนที
ข้อควรปฎิบต
ั ิ
1. ซักและรีดก่อนสวมใส่ สินค ้าออกจากโรงงานโดยยังไม่ผ่านการซักและรีด
2. สินค ้าทีผลิตจากผ ้าเวสปอยท ์จะมีการหดตัวในแนวตัง 1-1.5 นิ ว ควรเลือกไซซ ์ทีหลวมๆ
ั งซ ัก
3. ไม่ควรแช่ด ้วยนํ ายากัดขาว และพลิกกลับด ้านในออกตากทุกครงหลั

สีของสินค้าผ้าเวสปอยท ์เกรด B

01 สีส ้ม

02 สีแดง

03 สีนําเงิน

04 สีกากี

05 สีกรมท่า

06 สีขม
ี ้า

07 สีฟ้า

08 สีเหลือง

09 สีดาํ

10 สีเทา

11 สีเขียวอ่อน

13 สีเขียว

14 สีนําตาล

15 สีฟ้าอ่อน

12 สีเลือดหมู

คุณสมบัตผ
ิ า้ เวสปอยท ์เกรด B อย่างดี
1. ผา้ เวสปอยท ์เส ้นเดียวอย่างดี นํ าหนัก 260-280 gsm.
2. ผ้าหนา เนื อทอแน่ นน้อยกว่าเกรด A ผ้าหยาบและแข็งนิ ด ทนทานต่อการฉี กขาด
3. กันและทนความร ้อน กันสะเก็ดไฟ ติดไฟแต่ไม่ลก
ุ ติดและลาม
4. ระบายอากาศได ้ดี จึงไม่รู ้สึกร ้อนหรืออบอ ้าวเมือสวมใส่
5. เป็ นผ้าทีกลุม
่ โรงงานอุตสาหกรรม ระบุให ้สวมใส่เมือต ้องเข ้าไปในเขตพืนที
ข้อควรปฎิบต
ั ิ
1. ซักและรีดก่อนสวมใส่ สินค ้าออกจากโรงงานโดยยังไม่ผ่านการซักและรีด
2. สินค ้าทีผลิตจากผ ้าเวสปอยท ์จะมีการหดตัวในแนวตัง 1-1.5 นิ ว ควรเลือกไซซ ์ทีหลวมๆ
3. ไม่ควรแช่ด ้วยนํ ายากัดขาว และพลิกกลับด ้านในออกตากทุกครงหลั
ั งซ ัก
ในกระบวนการผลิต
MP UNIFORM มุ่งเน้นผลิตสินค ้าคุณภาพอย่างดีเกรดพรีเมียม คัดสรรใช ้วัตถุดบ
ิ และวัสดุประกอบคุณภาพอย่างดี
ทังซิป YKK แท ้อย่างดี กระดุมเป็ กโลหะอย่างดีไม่เป็ นสนิ ม แถบสะท ้อนแสงเกรดพรีเมียมสามารถรีดทับบนแถบได ้ เย็บ
ด ้วยตะเข็บคูต
่ ลอดทังตัว จึงร ับประกันได ้ว่าจะไม่มต
ี ะเข็บแตกตลอดอายุการใช ้งาน
ั า และไม่ระบุขนตํ
ั าไว ้ โดยสินค ้าขายดีทางออนไลน์ โดยส่วนมากจะเป็ น
ในการสังผลิตสินค ้าทางบริษท
ั ฯมีทงที
ั ระบุขนตํ
สินค ้าเกรดพรีเมียม ซึงสามารถเลือกซือได ้ตังแต่ 1 ชินขึนไป ส่วนสินค ้าทีขายยาก สินค ้าเฉพาะองค ์กร หรือสีทคนไม่
ี
นิ ยมใช ้ จะระบุขนตํ
ั าไว ้ที 30 ตัว ร ับสินค ้าได ้ภายใน 30 วัน
การจด
ั จําหน่ าย
MP UNIFORM จัดจําหน่ วยสินค ้าหลายช่องทาง ไม่วา่ จะทาง Alibaba, Lazada, Shopee, FTI ebusiness
และเว็บไซต ์ ของบริษท
ั ฯอีก 2 เว็บไซต ์ ตลอดทังขายหน้าร ้านด ้วย โดยขายสินค ้าคุณภาพเดียวกัน ในราคาเดียวกันใน
ทุกช่องทางในการจัดจําหน่ าย มีสน
ิ ค ้าสําเร็จรูปพร ้อมส่งทางออนไลน์ และร ับผลิตสินค ้าตามสังทุกรูปแบบ
การเข้าไปซือสินค้า แวะดู สอบถาม ลองไซซ ์ ทีหน้าร ้าน
ถ ้าคุณลูกค ้าจะเลือกดูสน
ิ ค ้าผ่านทางเว็บไซต ์ ในเบืองต ้นก่อนเพือให ้พอมีแนวทางว่าคุณลูกค ้าสนใจสินค ้าตัวใหน และ
อันใหน แล ้วจะได ้สะดวกรวดเร็วทีจะเลือกรูปแบบ เลือกผา้ เลือกสีได ้ตามทีต ้องการได ้ในเวลาอันรวดเร็ว จะขอบพระคุณ
เป็ นอย่างยิง
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สีสําหร ับผ้าคอมทวิว

เสือช่าง กางเกงช่าง ชุดยูนิฟอร ์มช่าง ชุดหมีชา่ ง

01 สีส ้ม

02 สีแดง

03 สีนําเงิน

05 สีกรมท่า

06 สีขม
ี า้

07 สีฟ้า

08 สีเหลือง

09 สีดาํ

10 สีเทา

11 สีเขียวอ่อน

12 สีเลือดนก

13 สีเขียว

14 สีนําตาล

15 สีฟ้าอ่อน

04 สีกากี

คุณสมบัตผ
ิ า้ คอมทวิวอย่างดี
1. ผา้ ทีมีสว่ นผสม Poly 65% Cotton 35% นํ าหนัก 210 gsm.
2. ผ้าบาง เหนี ยวแน่ น นุ่ ม ทนทานต่อการฉี กขาด
3. ระบายอากาศได ้ดี จึงไม่รู ้สึกร ้อนหรืออบอ ้าวเมือสวมใส่
ข ้อควรปฎิบต
ั ิ
1. ซักและรีดก่อนสวมใส่ สินค ้าออกจากโรงงานโดยยังไม่ผ่านการซกั และรีด
2. สินค ้าทีผลิตจากผ้าคอมทวิวจะไม่มก
ี ารหดตัว จึงควรเลือกไซซ ์ทีพอดีกบ
ั ตัว
ั งซัก
3. ไม่ควรแช่ด ้วยนํ ายากัดขาว และพลิกกลับด ้านในออกตากทุกครงหลั

สังผลิตตังแต่ 60 ตัวขึนไปเลือกสีตามทีต ้องการได ้
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