
حامالت شموع زجاجية الفتيل مع زخرفة نقش بالليزر 3
مورد عطور Sunny Glassware ، التركيز على منتجات العطور الفاخرة في آخر 10 سنوات (1
80٪ ماركات في الواليات المتحدة.

2) مشمس يتكيف ست خطوات إضافية لفحص الشحنات . ال توجد شكاوى (كبيرة) تتعلق بالجودة
 .على المنتجات المنتجة لمدة تسع سنوات متتالية

.نحصل على أفكارك لتصبح منتجات عطور مبدعة ونبيعها جيدًا في السوق (3

أونصة جرة زجاجية لشموع الرائحة 14
.رقم الشيء SGS16011088

مواد حاملي الشموع الزجاجية البيضاء العالية

حرفة آلة ضغط مصنوعة من حاملي الشموع الزجاجية

وقت بسيط أيام إذا كان هناك شكل وحجم الزجاج 5 .1
2. 15 يوًما ، إذا كنت بحاجة إلى أشكال وأحجام جديدة من الزجاج

التعبئة التعبئة المعتادة ، 4 قطع في المربع الداخلي ، مربع 48 قطعة

قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

موعد التسليم في غضون 35 يوًما بعد تأكيد أخذ العينات والنظام

شروط الدفع B / L مقدًما والتوازن ضد نسخة T / T إيداع 30٪ من

توصيل عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، من خالل وكيل الشحن السريع مقبول

 
مواصفات المنتج

جرة شمعة زجاجية لديكورات المنزل من جودة عالية .1
2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، المنزل ، إلخ.
ASTM 3. تلبية اختبار

 
 
الختيارك

تصاميم وأحجام مختلفة لالختيار .1
2 أي لون مطلي ، بارد ، تصفيح ، نموذج ليزر معالجة القاطع
3. حزمة خاصة مثل تقليص الفيلم ، علبة هدية ملونة ، علبة هدية بيضاء ، إلخ.
4. نحن الموظف الحصري لمراقبة الجودة
5. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان وقت التسليم

الزخرفة على حامالت الشموع الزجاجية هذه عبارة عن نقش نقش بالليزر ولون مبخر داخل الزجاج ومتجمد بالخارج. يمكن أن يكون النمط الخاص بك أو
.األلوان حسب طلبك



 
هذا الحجم هو حامالت الشموع الزجاجية الكالسيكية العادية في السوق حيث لدينا كمية مخزون عادية ألمر صغير.يمكنك عمل ألوان مختلفة ضمن الكمية
.المحددة

فيما يلي األلوان واألنماط التي قمنا بها من قبل ، ما رأيك في هذه الزخرفة؟





 

 



 



 

 

ماذا نملك

لنظام إدارة الجودة ، وطبقت معيار الملكية الفكرية ISO 90012008/2015 على شهادة Sunny Glassware حصلت



 .للمؤسسات لحماية منفعة العمالء

ISO 9001: 2015 الملكية الفكرية للمؤسسة رقم براءة االختراع:
201630655323.4









 
 
، للمزيد من حاملي الشموع أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو يمكنك مساعدتك في معرفة المزيد عنا: أسئلة مكررة

http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

