
 حامالت شموع سيراميك 500 مللي بتصميم رسم يدوي

 

 
.رقم الصنف SGTX17060906D

 
 
 
 
األحجام

 
أعلى ديا: 102 مم
ضياء سفلي: 78 ملم
االرتفاع: 100 ملم
الوزن: 443 جرام
 السعة: ٥١٦ مل
 

مادة المنتج حامالت شموع سيراميك 500 مللي بتصميم رسم يدوي

مستلزمات  
 شمعة السيراميك / المعدن / غطاء الخشب ، الشمع ، الفتيل ، القص إلخ ، canlde قبعات
 

المعالجة العميقة .طباعة عشاري ، طالء ملون ، زئبق ، ليزر ، بلوري ، طالء ، مزجج ، طالء كهربائي ، إلخ

 
 
المنتجات األخرى ذات الصلة

قطعة لكل كرتونة تصدير قياسية 24/36/48/72 .1
2. لون / أبيض / بني مربع التعبئة للشموع
3. شمعة هدية مربع التعبئة الفاخرة
4. تقلص شمعة التعبئة
5. فرد / مجموعة شمعة مربع التعبئة
6. التعبئة مربع شمعة مخصصة

OEM / ODM التصميم

نحن المهنية حامالت الشموع الشركة المصنعة الرئيسية في أنواع مختلفة من حامالت الشموع، وتتراوح تغطي الجرار شمعة .1
الزجاج و حاملي الشموع السيراميكو حامل شمعة من الرخامو حامل شمعة خرسانيو حامل شمعة القصديرو جرة شمعة غير القابل
للصدأ إلخ
2. جميع الشموع مثالية للمنزل / المتجر / السوبر ماركت / المطعم / الفندق / البار إلخ.
3. مع فريق المصمم المحترف ، والذي يمكن أن يساعد في التصميم وفتح العقل لمنحك المزيد من األفكار إلنشاء منتجات خاصة
4. المعالجة الالحقة: طالء األلوان ، الطالء ، الزئبق ، قزحي األلوان ، النقش ، الطباعة ، الملصق ، لون الرش ، الفاتر ، الطالء بالذهب
، الطالء الكهربائي ، الرسم اليدوي ، إلخ.
.5. موك الصغيرة مقبولة. لدينا منتجات منتظمة لدعمك

 
 
 
خدمات احترافية

الرد عليك في غضون 24 ساعة *
* نطاقات من المنتجات الختياراتك
* نظام إنتاج كامل
* عمال المصنع المهرة
* كل من خط الماكينة والخط اليدوي لمنتجات مختلفة
AQL * يقوم فريق مراقبة الجودة من ذوي الخبرة بفحص المنتجات بشكل شامل ودقيق وفًقا لمعايير
يبتكر المصمم اإلبداعي منتجات جديدة تزيد عن 15 نمطًا شهريًا *
* يقدم قسم اللوجستيات المهنية خدمة من الباب إلى الباب
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:إنتاج السيراميك
 
 

http://www.okcandle.com/


 
:معرض صنى

:فريق مشمس



 
:شهادة



 
:اتصل بي
 
، للمزيد من حامل شمعة سيراميك أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو يمكنك مساعدتك في معرفة المزيد عنا: التعليمات
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