
اللون األزرق شمعة زجاج الجرار مع اغطية بالجملة

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 السوق المتميزة

ركز على التصميم الفاخر •
• ما يقرب من 80٪ من موردي العطور الأمريكية
• ANSI / ASQ Z1.4 plus 6 معيار صني الصارم لمراقبة
الجودة
 • الحفاظ على الجودة متسقة مع العينة والمنتجات السائبة

 

الشعور بتصميم الحفل

حاصل على جوائز "جمال صنع في الصين" •
بإعجاب كبير NEST Fragrances • حصلت على
• أصدقاء أو هدايا علاقة العمل
• الاسترخاء والراحة

 



تصميم حجم مرن ينمو السوق بسرعة

تتوفر تصاميم مخصصة وأحجام مختلفة

بفضل دعمنا القوي ، ينمو عملاؤنا بسرعة ، من
المختبرات الصغيرة إلى رواد الصناعة.
• جسم:
• أعلى ديا: 82 * 82 ملم
• ضياء سفلي: 82 * 82 ملم
• الارتفاع: 50 ملم
• الوزن: 202 جرام
• السعة: 150 مل
جفن العين:
 • أعلى ديا: 83 ملم
• الارتفاع: 15 ملم
• الوزن: 110 جرام
نحن نساعد عملاء الأعمال الصغيرة على تنمية
التسويق بسرعة ليكونوا معيارًا للصناعة

 
 

سيناريوهات الحياة

تزيين عشاء رومانسي في المقهى أو البار •
• ديكور مثالي للمنزل أو الفندق أو الحديقة
• هدايا للحبيب الحلو
• أي مناسبة للزينة

.Shenzhen اشترينا مكتب دولي بمساحة 1800 متر مربع في



 عرض غرفة العينة
الختيار على نطاق واسع. فازت بجائزة كبيرة تقييم العمالء.مرحبا بكم فيShenzhen أكثر من5000 عنصر في غرفة عينة Sunny Glassware تقدم
للعثور Shenzhen مكتب شنتشن! الصورة على النحو التاليجزء واحد فقط من حامالت الشموع ذات التصميم الخاص بنا، مرحبًا بكم في مكتب
.على األشياء المفضلة لديك ، ستجلب لك مفاجأة كبيرة ألنه من الصعب العثور على مورد آخر مثل هذا في الصين

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 اكثر
ميزات حاملي الشموع الزجاجي المضغوط بالماكينة
يتم تطبيق الحرف اليدوية المضغوطة بالضغط على آلة القوالب العادية لصنع حامالت الشموع التي تلبي الميزات التالية:. القطر العلوي أقل من القاع
اإلنتاج الضخم مع ارتفاع موك .
Inwall نقش منقوش على الجدار الخارجي .
أقصى سمك: 1.5 ~ 10 مم .
سمك القاع: 4 ~ 30 مم .
.منخفضة التكلفةنمط رفيع على الجدار الخارجي .
 

طريقة التطبيق
استخدامه بتوجيه من الكبار .1
2. غسلها بالماء النظيف أو المغلي قبل االستخدام
3. ال تلمس حافة الكوب الزجاجي ، حاول أن تأخذ قاعها أو مقبضها

يحذر
ال تكون البيرة أو النبيذ األحمر أو النبيذ األبيض أو المشروبات أو الماء الساخن ممتلئة جدًا .1
2. لتجنب إيذاء يد أطفالك ، يرجى وضعها في المكان الذي ال يمكنهم الوصول إليه
3. تجنب السقوط واالصطدام والتأثير القوي
4. غير متوفر لفرن الميكروويف
5. لمنعه من التشقق ، ال تضعه فوق النار مباشرة
 
، للمزيد من شمعدان أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو هنا قد يساعدك على معرفة المزيد عنا: التعليمات
 

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

