
22oz الشمع ملء الجرار الشمع السيراميك المزجج لامعة مع غطاء
الخشب

 

اسم العنصر 22oz الشمع ملء الجرار الشمع السيراميك المزجج المعة مع غطاء الخشب
البند رقم SGSQ18050306

حجم

mmأعلى ديا: 92
mmأسفل ديا: 103
الطول: 104 ملم
mmماكس ديا: 112
gالوزن: 437
السعة: 680 مل
غطاء:
mmديا: 98
الطول: 21.5 ملم
gالوزن: 70

Oem أي قدرة مخصصة والتصميم متاحة
اسم العالمة التجارية صني جالسواري

عينة الوقت أيام موجودة في شكل وحجم المنتجات 5 .1
2. 15 يوما إذا كنت بحاجة إلى شكل جديد وحجم المنتجات

التعبئه لكل الكرتون وغيرها التصدير مع مفرق البيض pcs / 36pcs / 48pcsالتعبئة والتغليف األمن العادي 24

موك 3000pcs
وقت التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد النظام

شروط الدفع B / L مقدما، والتوازن بعد عرض نسخة من T / T من الودائع من قبل 30٪

ميزة المنتج

1.High جودة وأسعار تنافسية
2.Meet ادارة االغذية والعقاقير، SGS، اختبار LFGB .الخ
3.Eco-ودية
4.Widely .ينطبق على حفل زفاف، الحزب، منزل، شريط الخ
5.آلة المحرز

 

 



 



 



 



 



شروط الدفع
B / L مقدما، والتوازن بعد عرض نسخة من T / T إيداع من قبل 30٪ .1
2. L / C، الضمان، T / T و Western Union يمكن أن تكون مقبولة، ولكن مختلف البلدان شروط الدفع المختلفة
 
الخدمات المهنية
 

 
.مختلف التصاميم واألحجام شمعة حاملي لالختيار .1
أي لون مطلي، بارد، الكهربائي، ليزر، الزجاج جرة شمعة تجهيز النموذج متاح 2
.حزمة خاصة كما يتقلص الفيلم، مربع هدية اللون، مربع هدية بيضاء، الخ .3
نحن ال تُفرد الموظفين لمراقبة الجودة .4
لدينا ورشة عمل المهنية ومستودع لضمان وقت التسليم .5
 

http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm


استخدام المنتج

 
،مثالية للزخرفة الزفاف، والديكور المنزل، الحزب، وحفلة إلخ .1
مثالية كمحور رائع لحدث .2
.يمكن تزيين الخاص في الداخل والخارج مع هذا الرقم ارتفع دقيق شمعة حامل .3
.وغيرها من األحداث housewarmings إنه هدية رائعة كما .4

 

 

 

،للمزيد شمعة حامل أو أي من األواني الزجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد عنا: األسئلة المتداولة
.ونحن نتطلع استفساركم والتعاون

الصفحة الرئيسية مرة أخرى

http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder_page2.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html
http://www.okcandle.com/index.html

