
شكل بومة 500 مل زجاج الجرار شمعة
.األواني الزجاجية لمدة 26 عاًما مع تصدير جميع أنواع المنتجات إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة Sunny Group قدمت ، 1

ال مورد 80٪ العطر العالمات التجارية في Sunny Glassware ، التركيز على الرفاهية العطر المنتجات في آخر 10 سنوات -2
 .الواليات المتحدة

 

العطر. فريق التصميم الموهوب NEST حاز فريق المصممين الحائز على جوائز على ثقة العديد من العالمات التجارية الراقية مثل -3
.ال مثيل له في الصين

 

اسم العنصر شكل بومة 500 مل زجاج الجرار شمعة

رقم الشيء SGHY19052801

بحجم

mmأعلى ديا: 122
ضياء سفلي: 74 ملم
اإلرتفاع: ٩٠،٥ ملم
الوزن: 458 جرام
السعة: ٥٣١ مل
جفن العين:
ضياء: 122 ملم
االرتفاع: 102 ملم
الوزن: 480 جرام

وقت الحصول على العينات يوم في حالة وجود شكل وحجم المنتجات 1.5
2.15 يوًما إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم جديدين للمنتجات

صفقة 24pcs / 36pcs / 48pcs التعبئة األمنية العادية وهلم جرا. لتصدير الكرتون مع مقسم البيض

موك قطعة 3000
موعد التسليم في غضون 35 يوًما بعد تأكيد الطلب

شروط الدفع B / L مقدًما ، رصيد مقابل نسخة T / T إيداع 30٪ من

مواصفات المنتج

جودة عالية وأسعار تنافسية .1
إلخ. FDA ، SGS ، LFGB 2. اختبار
3. صديقة للبيئة
4. إنه يستهدف على نطاق واسع حفالت الزفاف ، والحفالت ، والمنزل ، والحانات ، إلخ.
5. آلة صنع















 
 



 
 

 

عودة الصفحة الرئيسية

http://www.okcandle.com/index.html


 

اتصل بنا

إذا كنت مهتًما بهذه المنتجات ، فاستشر على الفور ، أو أرسل المزيد من المعلومات إلى عنوان بريدي اإللكتروني وسأتصل بك
 .في أقرب وقت ممكن
 
منذ عام 1992 ، كنا المورد الرئيسي للشمعدانات في .Sunny Glassware Co.، Ltd معلومات حول حقوق النشر شنتشن
الصين. حامل الشموع الزجاجي / الخزفي / الخرساني يتم تصدير الملحقات المطابقة األخرى بشكل أساسي إلى الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي وأستراليا أكثر من 24 عاًما من الخبرة. نتبع الجودة بصرامة ، يقوم فريق مراقبة الجودة لدينا بفحص
نحن في انتظار استفسارك .AQL المنتجات من المواد الخام إلى اإلنتاج ، ثم يقوم بتعبئتها تدريجيًا والتحكم الصارم وفًقا لمعايير
.وتعاونك. حامل شمعة زجاجي بحجم 10 أونصة بلون أزرق وجرة شمعة وجه خنزير لديكور المنزل


