
مل حاملي الشموع الخزفية الخضراء المزججة الأناناس مع 370
أغطية

 

 
.رقم الشيء SGSY17061211

مواد االسمنت والخرسانة والسيراميك

حرفة صنع يدوي

عينات الوقت أيام إذا كان هناك شكل وحجم للسيراميك 5 .1
2. 15 يوما ، إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم جديد السيراميك

قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

 

ميزات المنتجات

 
صناعة يدوية حامل شمعة سيراميك من جودة عالية. .1
 
2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، المنزل ، إلخ.
3. صديقة للبيئة.
CA 65 اختبار ، FDA ، ASTM 4. تلبية اختبار

 

 
 

موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد العينة وبالترتيب. .1
2. Withn 7 أيام إذا كان لدينا البضائع في المخازن

شروط الدفع
B / L مقدما ، الرصيد بعد إظهار نسخة T / T إيداع 30٪ من .1
2. L / C ، Escrow ، T / T و western Union يمكن أن تكون مقبولة ، لكن بلدانًا مختلفة بشروط
.دفع مختلفة

طريقة التعبئة والشحن x منفذ مع مقسم بيض
.2. عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق صريح ووكيل التوصيل مقبول حسب متطلباتك

 
ماذا يمكننا أن نفعل لك

 

خدمتنا
* الرد عليك في غضون 24 ساعة
* نطاقات من المنتجات الختياراتك
* نظام إنتاج كامل

http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html


* عمال المصانع المهرة
* كل من خط الماكينة والخط اليدوي لخدمتك
* يقوم فريق مراقبة الجودة من ذوي الخبرة بفحص المنتجات بشكل شامل ودقيق وفًقا
AQL لمعيار
يبتكر المصمم اإلبداعي منتجات جديدة تزيد عن 15 نمطًا شهريًا *
* توريد قسم اللوجستيات المهنية إلى خدمة الباب

قوتنا
1. نحن مصنعو حامل الشموع المحترف ، متخصصون في أنواع مختلفة من حامالت الشموع ، بدءًا من حامل الشموع الزجاجي ، حامل الشموع الخزفي ،
حامل الشموع الرخامي ، حامل الشموع الخرساني ، حامل الشموع من القصدير ، جرة الشموع غير القابل للصدأ إلخ.
إلخ. KTV / 2. مثالي للمنزل / المتجر / السوبر ماركت / المطعم / الفندق / البار
3. مع فريق المصمم المحترف ، والذي يمكن أن يساعد في تصميم وفتح قالب جديد بناءً على متطلباتك.
4. المعالجة الالحقة: طالء األلوان ، الطالء ، الزئبق ، قزحي األلوان ، النقش ، الطباعة ، الملصق ، لون الرش ، الصقيع ، الطالء بالذهب ، الرسم اليدوي ،
إلخ.
.5. موك الصغيرة مقبولة. لدينا منتجات منتظمة لدعمك

 

استخدام المنتج

.يمكن استخدام حاملي الشموع الخزفية في زينة الزفاف ، والديكور المنزلي ، والحفالت ، والوالئم ، إلخ .1
.حاوية الشموع هذه رائعة جدًا كقطعة مركزية رائعة لحدث ما .2
.يمكن لجرار الشمعة الفخارية أن تزين منزلك في الداخل والخارج .3
.وعاء شمعة السيراميك هي هدية رائعة كهدية منزلية ومناسبات أخرى .4

 

 

 



 



 



 





 



 



 



 
 

http://www.okcandle.com/products/Luxurious-Ceramic-Candle-Container-with-Lid-Wedding-Decoration-for-Scented-Wax.html#.WJV85vmEClc
http://www.okcandle.com/products/Landscape-Pattern-Decorative-Ceramic-Candle-Holder-for-Scented-Wax.html#.WJV9gfmEClc
http://www.okcandle.com/products/370ml-Decorative-Transmutation-Glaze-Effects-Ceramic-Candle-Holder.html#.WJV9wPmEClc


 

 
 
شنتشن مشمس زجاجيات المحدودة هي شركة رائدة في توريد حامالت الشموع في الصين منذ عام 1992 ، لدينا برطمانات شموع زجاجية / سيراميك /
خرسانية وما إلى ذلك وملحقاتها المتطابقة
التصدير بشكل أساسي إلى الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي على مدار أكثر من 24 عاًما من الخبرة. نحن بدقة مع الجودة ،
يقوم فريق مراقبة الجودة لدينا بفحص المنتجات
.AQL من المواد الخام إلى اإلنتاج ثم إلى التعبئة خطوة بخطوة ، والتفتيش بدقة وفًقا لمعيار

 

http://www.okcandle.com
http://www.okcandle.com/about-us.html


 

http://www.okcandle.com/about-us/Factory-Tour.html


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

 

 

http://www.okcandle.com/about-us/certificate.html
http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html
http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html
http://www.okcandle.com/
http://ae.candleholdermanufacturer.com/faqs.html

