
22oz حاملي الشموع الخزفية الملونة غير الالمعة الماسية مع غطاء خشبي

طريقة العبوة: مقسم لوح أو صندوق داخلي أو أي من طلبك

كمية الكرتون الرئيسي: 24 اجهزه الكمبيوتر

مهلة العينة: 5-7 أيام

مهلة اإلنتاج: 35 أيام

تفاصيل الإنتاج

حجم  
SGJF18080830 (16121308) :رقم الصنف
mmأعلى ديا: 103
mmأسفل ديا: 98
mmالطول: 115
gالوزن: 364
السعة: 630 مل

االغطيه:
mmضياء: 105
mmالطول: 20
اإلنهاء: يتوفر أي تشطيب لسطح العميل
pcsموك: 1000

عينات الوقت  شكل وحجم xistأيام إذا كان في ه 5 .1
2. 15 يوما إذا دعت الحاجة إلى شكل أو حجم جديد

التعبئه .eTc ,مربع النافذة ، مربع اللون ، مربع أبيض ، PVC التعبئة العادية ، علبة الهدايا الفردية ، مربع
سعة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500،000

وقت التسليم في غضون 35 يوًما بعد تأكيد العينة والنظام

شروط الدفع B / L مقدًما والرصيد المتبقي مقابل نسخة T / T إيداع 30٪ من
الشحن ووكيل الشحن الخاص بك مقبول Express عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق

 
ميزات المنتج

 اليد جرة شمعة السيراميك .1
مطاعم ، فندق ، إلخ ، ome 2. حاوية خزفية مناسبة لالستخدام في الحانة ، ح
3. Q / C المهنية لمراقبة الجودة
4. تنافسية األسعار والجودة
5. قريبا الشحنة

 
الختياراتك

طباعة أي شعار على الجسم .1
2. أي لون رسمها ، الصقيع ، بالكهرباء ، كارفر ليزر نمط النهاية
3. حزمة خاصة مثل التفاف يتقلص ، لون هدية مربع ، هدية مربع أبيض الخ
4. افتح قالبًا جديدًا للزجاج أو الخشب أو البالستيك أو المعدن كما تريد
5. أحجام وأشكال مختلفة تلبي احتياجاتك

 

المزايا والفوائد

مزايانا  فوائدك

تجربه .1 سنة المورد الزجاجي 20 أن نكون شريكًا طويل األمد وموثوقًا
نوعيه .2 فريق فحص مراقبة الجودة المؤهل * إلنشاء عالمة تجارية مشهورة بسرعة

http://sunnyglassware.en.alibaba.com/custom_page_2/Our_Factory.html
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/quality_control.html


شهادات .3
* ISO9001: 2008
شهادات االمتثال الخضراء واالجتماعية *
* ASTM ، CA65 ، FDA ، LFGB ، اختبار غسالة األطباق

ضمان الجودة للمستهلكين

عينه .4 العينة جاهزة في غضون 10 أيام *
OEM / ODM * نرحب أوامر

ضمان منتجات جماعية مؤهلة *
* يدعم تصميم مخصص مرن

تصميم .5 فريق تصميم قوي *
* يتم إصدار 15 عنصًرا جديدًا شهريًا

تصميم فريد من نوعه *
* تحسين قوتك التنافسية في السوق

القدرات .6 مصنع 20،00 متر مربع *
* 14.4 مليون قطعة شهريا

لتلبية طلباتك الجماعية *
* تقصير مهلة التسليم

السوقيات .7  لدينا لدينا الخاصه
SUNNY WاوLDWIDE LOGISTICS (SZ) LIMITED

التواصل السلس *
* تجنب الكثير من نقاط االتصال
* تبسيط الإدارة
* توفير التكلفة بشكل غير مباشر

 

صور المنتج

 

http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/professional_certification.html?selected_type=MANAGEMENT
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/custom_page_2/Our_Factory.html
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/r_d_capacity.html
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/production_capacity.html
http://swwlogistics.en.alibaba.com/
http://swwlogistics.en.alibaba.com/




 
Or لمزيد من التفاصيل (كيت ، wechat: 8613713814226)

 

مصنع







 

 

الأسئلة المتداولة

هل يمكنك الطباعة على الزجاج / السيراميك؟ (1



نعم نستطيع ذلك ، يمكننا تقديم طرق طباعة متنوعة: طباعة الشاشة ، الختم الساخن ، إرفاق الملصقات ، الصقيع ، السفع
.الرملي ، إلخ

هل يمكننا الحصول على عينات مجانية حول الزجاج؟ (2

نعم يمكنك ذلك ، عيناتنا مجانية فقط للعمالء الذين يؤكدون الطلب. لكن الشحن السريع

.على حساب المشتري ق

هل يمكنك الجمع بين العديد من العناصر المتنوعة في حاوية واحدة في طلبي األول؟ (3

.نعم نستطيع. ولكن يجب أن تصل كمية كل عنصر مطلوب إلى موك لدينا

في حالة وجود أي مشكلة في الجودة ، كيف يمكنك حلها لنا؟ (4

عند تفريغ الحاوية ، تحتاج إلى فحص كل البضائع. في حالة وجود أي منتجات تالفة أو معيبة ، يجب عليك التقاط الصور من
الكرتون األصلي. يجب تقديم جميع المطالبات في غضون 15 يوم عمل بعد تفريغ الحاوية. هذا التاريخ يخضع لوقت وصول
.الحاوية

لماذا اخترت لنا؟ (5

لدينا خبرات غنية في تجارة األواني الزجاجية ألكثر من 20 عاًما والفريق األكثر احترافًا. .1
2. لدينا 10 خطوط إنتاج ويمكننا تصنيع 15 مليون قطعة في الشهر ، لدينا عمليات صارمة تمكننا من الحفاظ على معدل قبول
أعلى من ٪99.
.3. نحن نعمل مع أكثر من 1800 عميل في حوالي 80 دولة

ماذا عن موك الخاص بك؟ (6

.المنتجات الرقيقة المختلفة ستكون مختلفة موك ، بالنسبة لبعض األواني الزجاجية في المخزون ، الطلبات الصغيرة مقبولة

كم عدد األشخاص في قسم البحث والتطوير الخاص بك؟ (7

.لدينا 5 مصممين محترفين ، وسوف يطورون 15 تصميًما مبتكًرا شهريًا

هل يمكن أن تعطيني خصًما عن السعر؟ (8

السعر يعتمد على الكمية الخاصة بك ، إذا كنت تريد سعًرا جيدًا مع طلب صغير ، يمكنك إنتاج كمية أكبر في وقت واحد ، وتركها
.في مستودعاتنا ، وسوف نحتفظ بالبضائع لك حتى تحتاجها

هل يمكن استخدام منتجاتك في الميكروويف والفرن؟ (9

يصل زجاج البورسليكات العالي ودرجة حرارة االستخدام العالية إلى 500 درجة مئوية ، لذلك من اآلمن جدًا استخدامه في
.الميكروويف والفرن

هل منتجاتك آمنة لالستخدام اليومي؟ (10

.لذا من فضلك ال تقلق بشأن ذلك ، FDA ، SGS ، CA pro 65 ، CE ، بالطبع ، جميع منتجاتنا اجتازت شهادة الجودة

مرحبًا بك في استفسارك ونأمل أن تتعاون معك قريبًا

معلومات الشركة

، شنتشن مشمس زجاجيات المحدودة. هي واحدة من مصنعي األواني الزجاجية في الصين. تقديم: سيراميك المع ، حامل شموع
www.okcandle.com

في عام 1992. لقد كنا في هذا المجال الصناعي ألكثر من 20 عاًما ، Shenzhen Sunny Glassware Co. ، Ltd تأسست



 .كشركة مصنعة محترفة ، نحن متخصصون في تصميم األواني الزجاجية وتصنيع األواني الزجاجية وكذلك التصدير

تتراوح خطوط منتجاتنا من صناعة يدوية إلى صناعة آلية. لقد أنتجنا بالفعل منتجات وفيرة مثل كوب زجاجي ، زجاج
بوروسيليكات ، زجاج طلقة ، مزهرية ، وعاء زجاجي ، حامل شموع ، أدوات ستيمواري ، منفضة سجائر ، أدوات مائدة ، زجاج
شرب ، إلخ. جميع األواني الزجاجية لالستخدام اليومي ، في المجموع هناك أكثر من 4000 نمط مختلف. لدينا فريق تصميم
.ممتاز إلنشاء المنتجات المبتكرة والدموع الصارمة لمراقبة الجودة لضمان الجودة


