
 الفاخرة البومة وجه 365 مل حامل شمعة زجاج بالجملة

.جرة شمعة زجاجية بيضاء عالية لديكور الزفاف أو ديكور المنزل

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

 

 

 

 

 



 

 لماذا تختار حامل الشموع المشمسة

 

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: 85 ملم
ضياء سفلي: 65 ملم
االرتفاع: 98 ملم
الوزن: 405 جرام
السعة: ٣٦٥ مل

نحول أفكارك إلى منتجات عطرية إبداعية
.ونبيعها في السوق المحلي

 



مواصفات المنتج

1. الجرار شمعة الزجاج الديكور المنزل ذات
جودة عالية.

2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، المنزل ،
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 العاشق الحلو

. أي مناسبة ديكور



قصة العالمة التجارية المشمسة

قال المؤسس

Sunny زجاجware تأسست في عام 1992 من قبل فرانك وأليس ، وهي تقدم 
مزيًجا ممتاًزا من السعر والجودة والسعر. استجابة صناعة األواني الزجاجية.

في تصميم وتصنيع األواني الزجاجية ، من قولبة النفخ اليدوي إلى Sunshine تعمل
يمكنها تخصيص العديد من تقنيات .IS الضغط الميكانيكي ونفخ اآلالت وتصنيع آالت
المعالجة العميقة مثل الرش الملون والطباعة بالليزر والطباعة الالصقة والطالء
:ISO 9001 .الكهربائي. ، ماتي ، طباعة الشاشة ، التفجير بالرمل والطالء األيوني
ــان المســؤولية ، 2008/2015 ــات ، شهــادة بي ــة للشرك ــة الفكري الملكي
صادرة عن شركة تصديق خارجية. يوجد ما يقرب من 5000 االجتماعية والبيئية 
قالب تغطي جميع األواني الزجاجية والسيراميك المستخدمة يوميًا ، مثل زجاج
البورسليكات والزجاجات والنظارات والشمعدانات والعلب واألكواب وأدوات المائدة
وغسالة األطباق. ASTM و CA 65 و LFGB و FDA والمنتجات التي تلبي اختبار

منتجات 8000 قطعةبسبب وعيه بالجودة ، نظام الرقابة فرانك حطم مرة واحدة 
الصارمة حاز على ثقة العمالء. منذ ذلك الحين ، توسع سوق التصدير لدينا بسرعة إلى
أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا وآسيا. بعض الشركات األمريكية
.Sunny لديها عالقة طويلة األمد مع NEST Fragrance المعروفة مثل

ما الذي نملكه

https://www.okcandle.com


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



بها 5000 قطعةخيارات واسعة. فازت بالكثير من التأكيدات تقييم العمالء.مرحبًا بكم في Shenzhen غرفة عينةSunny Glassware يتجاوز وجود
للعثور على مفضلتك ، ستجلب لك Shenzhen كما هو مبين أدناهفقط جزء من شمعدان التصميم لدينامرحبًا بك في مكتب !Shenzhen مكتب
.مفاجأة كبيرة ، ألنه من الصعب العثور على مورد آخر في الصين

Glass إنتاج خط

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html


 
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
خصائص الشمعدان الزجاجي المضغوط اآللة
تُستخدم الحرف اليدوية المضغوطة بالضغط على آلة عادية في صنع الشمعدانات ذات القطر العلوي أسفل القاع
اإلنتاج الضخم مع ارتفاع موك .
نقش منقوش على الجدار الخارجي .
الحد األقصى - الحد األدنى للسماكة: 1.5 ~ 10 ملم .
سمك القاع: 4 ~ 30 مم .
.أنماط دقيقة منخفضة التكلفة على الجدار الخارجي .
 
 

التعبئة والتغليف & شحن

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




طريقة التطبيق
 
 
استخدمه تحت إشراف شخص بالغ .1
2. شطف بالماء أو الماء المغلي قبل االستخدام
3. ال تلمس حافة الزجاج ، حاول إزالة الجزء السفلي من الزجاج أو المقبض

احتياطات
ال يجوز أن تكون البيرة أو النبيذ أو النبيذ األبيض أو المشروبات أو الماء الساخن ممتلئة للغاية
2. لتجنب إيذاء يد طفلك ، ابقيه بعيدًا عن متناول يده.
3. تجنب السقوط واالصطدام والتأثير القوي
4. ال ينطبق على أفران الميكروويف
 .5. لمنع التشقق ، ال تضعه مباشرة على اللهب المكشوف
 
، 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

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

