
490ml قوس قزح على نحو سلس الزفاف الزخرفية السيراميك حامل
شمعة مع غطاء

 

 
.رقم الصنف SGWQ17010606

المواد السيراميك

الحرفيه أدلى من جهة

عينات الوقت أيام إذا كان هناك شكل وحجم السيراميك 5 .1
2. 15 يوما، إذا كنت في حاجة الى شكل جديد وحجم السيراميك

سعة المنتج قطعة شهريا 1،000،000 ~ 500،000

 

مالمح المنتجات

 
أدلى اليد حامل شمعة السيراميك من جودة عالية. .1
 
2. مناسبة لالستخدام في الفندق، منزل، الخ.
3. صديقة للبيئة.
اختبار ASTM ، CA 65 ، 4. تلبية اختبار ادارة االغذية والعقاقير

 

 
 

وقت التسليم في غضون 35 يوما بعد العينة، وأكد بالترتيب. .1
2. Withn 7 أيام إذا كان لدينا السلع في األوراق المالية

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 مع
.شروط الدفع المختلفة

التعبئة و الشحن
الطريق

x ميناء مع مقّسم البيض
2. عن طريق البحر، عن طريق الجو، عن طريق التعبير عن وكيل التسليم ومقبولة كما الشرط
.الخاص بك

 
ماذا يمكننا أن نفعل لك

مختلف التصاميم واألحجام لالختيار .1
أي لون رسمت، الباردة، والطالء الكهربائي، ليزر نموذج معالجة القاطع 2
.حزمة خاصة مثل فيلم تقليص، مربع هدية اللون، مربع هدية بيضاء، الخ .3
.نحن ال تُفرد الموظفين لمراقبة الجودة لمراقبة الجودة ونعد بالجودة .4
لدينا ورشة عمل المهنية ومستودع لضمان وقت التسليم .5

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


 
استخدام المنتج

،يمكن استخدام أصحاب كاند السيراميك في زخرفة الزفاف، والديكور المنزل، الحزب، وليمة إلخ .1
هذه الحاويات شمعة كبيرة جدا باعتبارها محور رائع لهذا الحدث .2
.يمكن للجرار الشمعة الفخار تزيين الخاص في الداخل والخارج مع هذا بلينغ بلينغ تحويل تزجز المنزل زخرفة السيراميك حامل شمعة .3
.وغيرها من األحداث housewarmings السفينة الشمعة السيراميك هو هدية رائعة كما .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


 

 
 
تأسست في عام 1992. لقد كنا في هذا المجال الصناعة ألكثر من 20 عاما، لصناعة المهنية، ونحن المتخصصة في Glassware Co., Ltd شنتشن صني
تصميم األواني الزجاجية، وتصنيع األواني الزجاجية وكذلك تصدير. خطوط منتجاتنا تتراوح من اليدوية إلى آلة الصنع. ونحن بالفعل إنتاج منتجات وفيرة مثل
الخ. ،driking الزجاج ،tabkeware ،منفضة السجائر ،stemware ،الزجاج النار، المزهرية، وعاء، حامل شمعة ،borosilicate البهلوان الزجاجي، الزجاج
QC جميع استخدام األواني الزجاجية يوميا، في المجموع هناك أكثر من 4،000 أنماط مختلفة. لدينا فريق تصميم ممتاز لخلق المنتجات المبتكرة وصارمة
tearm للجودة التحمل. يتم اعتماد ملقم OEM/ODM ًأيضا.

 

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


 

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


،للمزيد حامل شمعة السيراميك أو أي من األواني الزجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
أو يمكن أن تساعدك على معرفة المزيد عنا: األسئلة المتداولة

 

 

http://www.okcandle.com/about-us/certificate.html
http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

