
زجاجة الناشر ريد زجاجة الخزف زخرفة الجملة حامل شمعة

 
.رقم الشيء SGSN17033013 :رقم الصنف

أعلى ديا: 19 ملم
ضياء سفلي: 44 ملم
االرتفاع: 107 ملم
ماكس ديا: 81 ملم
الوزن: 189 جرام
السعة: 174 مل
موك: 3000 قطع

مواد شبه بورسلين
مقبض حامل شموع يدوي الصنع

عينات الوقت أيام إذا كان هناك شكل وحجم الزجاج 5 .1
2. 15 يوًما ، إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم زجاج جديدين

التعبئة والتغليف التعبئة العادية ، 4 قطع في المربع الداخلي ، 48 قطعة في المربع

قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

مواصفات المنتج

 صناعة يدوية .1
2. ما هو شبه البورسلين؟
اختالف: كل السيراميك صالبة البالط عالية ،
ليس من السهل كسره ، أداء عاٍل ، امتصاص ماء منخفض ، تسطيح جيد.

شبه سيراميك البالط ذو الصالبة المنخفضة ، والكسر الهش ، واالختراق السهل ، واللمعان جيد
.allceramic مثل

موعد التسليم في غضون 35 يوًما بعد تأكيد العينة وبالترتيب

شحنة عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق البريد السريع ووكيل التوصيل مقبول

 
 
 
شروط الدفع
 

B / L مقدما ، الرصيد بعد إظهار نسخة T / T إيداع 30٪ من .1
2. L / C ، الضمان ، T / T و western Union يمكن أن تكون مقبولة ، ولكن تختلف شروط الدفع باختالف البلدان.
 
خدمات احترافية

.مختلف التصاميم واألحجام زجاجات الناشر لالختيار .1
أي لون مطلي ، بارد ، طالء كهربائي ، ليزر ، زجاج زجاجات الناشر نموذج المعالجة متاح 2
.حزمة خاصة مثل تقليص الفيلم ، علبة هدية ملونة ، علبة هدية بيضاء ، إلخ .3
نحن حصريون للموظفين لمراقبة الجودة .4

http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/bottles.html


لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان وقت التسليم .5
 
استخدام المنتج

، مثالي للزينة الزفاف ، الديكورات المنزلية ، الطرف ، مأدبة إلخ .1
مثالي كقطعة مركزية رائعة لحدث ما .2
.يمكن أن تزين منزلك في الداخل والخارج مع هذه الزجاجات الناشرة المصنوعة من السيراميك ذات الشكل الوردي .3
.إنها هدية رائعة كهدية منزلية وأحداث أخرى .4

 

 

 



 

 
 
 

http://www.okcandle.com/products/Round-cylinder-ceramic-marble-effect-candle-making-jars.html#.WPr_xfmEDbo
http://www.okcandle.com/products/Beautiful-marble-effect-cement-candle-making-jars.html
http://www.okcandle.com/products/Ellipse-ceramic-marble-candle-making-holders-wholesale.html


 

 

 

 
 
شنتشن مشمس زجاجيات المحدودة تأسست في عام 1992. لقد كنا في هذا المجال الصناعي ألكثر من 20 عاًما ، كشركة مصنعة محترفة ، تخصصنا في
تصميم األواني الزجاجية وتصنيع األواني الزجاجية وكذلك التصدير. تتراوح خطوط منتجاتنا من صناعة يدوية إلى صناعة آلية. لقد قمنا بالفعل بإنتاج منتجات
وفيرة مثل كوب زجاجي ، زجاج بوروسيليكات ، زجاج طلقة ، إناء ، وعاء ، حامل شموع ، أدوات ستيمواري ، منفضة سجائر ، أدوات مائدة ، زجاج تقطر ،
إلخ. جميع األواني الزجاجية لالستخدام اليومي ، في المجموع هناك أكثر من 4000 نمط مختلف. لدينا فريق تصميم ممتاز إلنشاء المنتجات المبتكرة والدموع
.أيًضا OEM / ODM الصارمة لمراقبة الجودة لضمان الجودة. يتم دعم خادم

 

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


 

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


 

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

