
جرة شمعة زجاجية شفافة 6 أوقية لحوامل الشموع الملونة لتزيين المنزل

.جرة شمعة زجاجية تراكب فاخرة لديكورات المنزل وديكورات الفنادق

فحسب ، بل تساعد أيًضا العديد من العالمات التجارية في البدء OEM / ODM طلبات wareزجاج Sunny ال تقدم
.بمفاهيم المنتج

 

 

 

 

 



 

 لماذا تختار صني

 

ميزة سوقية كبيرة

ركز على التصميم الفاخر .

. حوالي 80٪ من موردي العالمات
التجارية للعطور في الواليات
المتحدة

. AQL باإلضافة إلى 6 معايير
صارمة الختبار مراقبة الجودة

. الحفاظ على الجودة بما يتفق مع
العينات والمنتجات السائبة

يمكن أن يتوسع تصميم الحجم المرن
بسرعة
السوق الخاص بك

أعلى ديا: 71 ملم
ضياء سفلي: 84 ملم
االرتفاع: 78 ملم
الوزن: 324 جرام
السعة: 220 مل

نحول أفكارك إلى منتجات عطرية إبداعية
.ونبيعها في السوق المحلي

 



مواصفات المنتج

1. زجاجة عطر زجاجية تزيين المنزل ذات
جودة عالية.
2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، الزفاف ،
إلخ.
.ASTM 3. تلبية ميزات منتج اختبار

لتختار

1. مجموعة متنوعة من التصاميم واألحجام
لالختيار من بينها.
2. أي لون الطالء ، القطع ، الطالء ، أداة
معالجة نموذج الليزر.
3. تغليف خاص لفيلم االنكماش ، علب الهدايا
الملونة ، علب الهدايا البيضاء ، إلخ.
4. لدينا مفوضين لمراقبة الجودة.
5. لدينا ورش عمل ومستودعات مهنية لضمان
.وقت التسليم

 



مشهد الحياة

تزيين عشاء رومانسي في مقهى أو بار .

. مثالي للعائالت أو الفنادق أو الحدائق

. هدية الحبيب الخاصة

. أي مناسبة ديكور

قصة العالمة التجارية المشمسة



ما الذي نملكه

وطبقت معايير الملكية الفكرية ISO 90012008/2015 على شهادة نظام إدارة الجودة Sunny Glassware حصلت شركة
 .للشركات لحماية مصالح عمالئها
 



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

 عرض غرفة العينة

.للعثور على مفضلتك ، ستجلب لك مفاجأة كبيرة ، ألنه من الصعب العثور على مورد آخر في الصين Shenzhen مرحبًا بك في مكتب



Glass إنتاج خط



 
زيارة المصنع عبر اإلنترنت
.هنا شاهد فيديو خط اإلنتاج الخاص بنا عبر اإلنترنت ، مرحبًا بك لزيارتنا في الموقع
 

تقنية نفخ اآللة تكنولوجيا الضغط الميكانيكية

http://youtu.be/ckaydopPj6I
http://youtu.be/E9ZN3qfno_I


تكنولوجيا اآللة تقنية النفخ اليدوي
 
فيديوهات اكثر
 

التعبئة والتغليف & شحن

http://youtu.be/vY5nBDDoN5M
http://youtu.be/ls5Gy2jsyeU
http://www.okcandle.com/About-glassware/Produt-video.html




 
، أكثر حامل شمعة أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو هنا يمكن أن تساعدك على فهمنا: التعليمات

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

