
شمعدان دائري كبير من السيراميك مع غطاء

 

 
.رقم الصنف SGSN16112313

مواد شمعدان سيراميك

معالجة صناعة يدوية ملونة شمعدان سيراميك

وقت الحصول على العينات يوم إذا كان هناك شكل وحجم سيراميك حامالت الشموع 1.5
2.15 يوًما إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم جديدين للسيراميك حامالت الشموع

قدرة المنتج من 500000 إلى 1000000 شهريًا

 

مواصفات المنتج

صنع يدوي شمعدان سيراميك
2. تنطبق على الفنادق والمنازل وهلم جرا.
3. هذه حماية البيئة.
4. اختبار متوافق مع ادارة االغذية والعقاقير. أمبير ؛

 

 
 

موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد العينة والنظام. .1
إذا كانت لدينا البضائع ، فهناك 7 أيام

شروط الدفع
B / L يظهر الرصيد نسخة من ، T / T إيداع 1.30٪ بمقدم
2. L / C ، Escrow ، T / T و western Union يمكن أن شرط دفعات مختلفة مقبولة ، ولكن دول
.مختلفة

طريقة التعبئة والتغليف
الشحن

علب الهدايا ، تغليف البيض ، وهلم جرا
.2. وكيل البحر والجو والبريد السريع والتسليم لتلقي احتياجاتك

 
ما يمكننا القيام به بالنسبة لك

مجموعة متنوعة من اختيار التصميم والحجم .1
أي رسم لون ، بارد ساخن ، نماذج معالجة الطالء الكهربائي ، آلة القطع بالليزر .2
تغليف خاص يتقلص الفيلم ، لون مربع ، هدية مربع أبيض هدية مربع .3
.نحن ال ندرج جودة التزام الموظف بمراقبة الجودة .4
لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان وقت التسليم .5
 
استخدم المنتج

.يمكن استخدام خزان الخرسانة لتزيين الزفاف ، وحفالت اإلكسسوارات المنزلية ، والمآدب ، إلخ .1

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


هذه الشمعة كبيرة جدًا وهي بمثابة قلب حدث جميل .2
.تزيين منزلك من الداخل والخارج بهذه الخريطة الحصرية عن طريق إضافة شموع زجاجية Pot Candle Pottery يمكن لـ .3
.تسليم الشموع الخزفية هي هدية جميلة للتهنئة والمناسبات الأخرى .4
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شنتشن مي يانغ منتجات الزجاج المحدودة تأسست في عام 1992. نحن في هذا المجال ألكثر من 20 عاما. كشركة مصنعة مهنية ، نحن متخصصون في
تصميم وتصنيع األواني الزجاجية واألواني الزجاجية. خطوط منتجاتنا مصنوعة باليد. نحن ننتج العديد من المنتجات مثل الزجاج ، زجاج البورسليكات ، الزجاج ،
المزهريات ، األطباق ، الكؤوس ، الشموع ، منافض السجائر ، أدوات المائدة ، الزجاج ، إلخ.. الكل في األواني الزجاجية لالستخدام اليومي ، ككل لن يكون
.OEM / ODM لها أكثر من 4000 نمط مختلف. لدينا فريق تصميم يقوم بإنشاء منتجات مبتكرة وضمان جودة صارم لمراقبة الجودة. كما يدعم خوادم
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، لمعرفة المزيد من المعلومات حامالت الشموع أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو لمساعدتك في معرفة المزيد عنا: أسئلة مكررة
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