
حامل شمعة من الزجاج األسود مع غطاء

فحسب ، بل OEM / ODM تنفيذ أوامر Sunny Glassware ال تستطيع
يمكنها أيًضا مساعدة العديد من العالمات التجارية من تصميم المفهوم
.إلى إنتاج المنتج

 

خصائص جرة الشمعة هذه

الموضة والشكل الساخن .1
2. الألوان الشعبية
3. حماية البيئة وإعادة التدوير



 

لماذا تختار حامل شمعة صني

 



ميزة فريدة للسوق

ركز على التصميم الفاخر .

. مورد ماركة العطور في الولايات المتحدة
80٪

. AQL بالإضافة إلى 6 معايير صارمة
لاختبار مراقبة الجودة

. الحفاظ على الجودة بما يتفق مع العينة
والجودة

منتج
 

التوعية بتصميم الحفل

فاز بجائزة صنع في الصين .

الرائع للغاية NEST . حصل على عطر

. هدية صداقة أو علاقة عمل

. الاسترخاء والحياة الرومانسية

 



يسمح تصميم الحجم المرن لسوقك بالنمو بسرعة

جسم:
.قطر الدائرة:103 ملم
. قطر صغير: 103مليمتر
. ارتفاع: 103 ملم
. الاهلية: 535 مل
. وزن: 635 جرام
التغطية:
. القطر العلوي: 103 ملم
. الإرتفاع: ٤٧ ملم
. الوزن: 160 جرام

تتوفر تصاميم مخصصة وأحجام مختلفة

بفضل دعمنا القوي ، ينمو عملاؤنا بسرعة ، من
.المختبرات الصغيرة إلى رواد الصناعة
.
 

 
 

مشهد الحياة

قهوة أو بار .

. مثالي للعائلات أو الفنادق أو الحدائق

. هدية العاشق الحلو

. كل تجديد

.Shenzhen اشترينا مكتب دولي بمساحة 1800 متر مربع في



 عرض غرفة العينة
بها 5000 قطعةمجموعة واسعة من الخيارات. لقد ربح بطاقة كبيرة آراء Shenzhen أكثر من مجردغرفة عينة Sunny Glassware توفر
الصورة على النحو التاليمجرد جزء من شمعدان التصميم الخاص بنامرحبًا بك في مكتب !Shenzhen المستهلكين.مرحبًا بكم في مكتب
Shenzhen للعثور على ما تفضله ، سيوفر لك الكثير من المفاجآت ، ألنه من الصعب العثور على مورد آخر في الصين.

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


 
 شهادتنا

ASTM ISO9001-2015
المسؤولية الخضراء
والاجتماعية
بيان بوليدي



فيما يلي صور للمعاملات الرئيسية عبر الإنترنت. لمزيد من معلومات المصنع ، يرجى الاطلاع على:
جولة في المعمل

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


فيديوهات أخرى
خصائص الشمعدان الزجاجي المضغوط اآللة
عادة ما يتم استخدام الحرف المكبس باآللة المفتوحة لصنع الشمعدانات بالميزات التالية: القطر العلوي أقل من القاع
اإلنتاج الضخم مع ارتفاع موك .
نقش منقوش على الجدار الخارجي .
الحد األقصى - الحد األدنى للسماكة: 1.5 ~ 10 ملم .
سمك أنحف: 4 ~ 30 مم .
.تكلفة نموذج منخفضة التكلفة على الجدار الخارجي .
 

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
قد ال تكون البيرة أو النبيذ أو النبيذ األبيض أو المشروبات أو الماء الساخن ممتلئة جدًا
2. لتجنب إيذاء يدي طفلك ، احفظهما بعيدًا عن متناول اليد.
3. تجنب السقوط واالصطدام والتأثير القوي
4. ال ينطبق على أفران الميكروويف
.5. لمنع التمزق ، ال تضعه مباشرة على النار
 
، أكثر حامل شمعة أو أي زجاج
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو هنا يمكن أن تساعدك على فهمنا بشكل أفضل: التعليمات

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

