
لون أسفل ملموسة حامل شمعة في حجم مختلف

 

تفاصيل المنتجات
 
اسم لون أسفل ملموسة حامل شمعة في حجم مختلف



تفاصيل البند  
SGYC18012502 :البند رقم
mmأعلى ديا: 90.5
mmأسفل ديا: 73.5
ماكس ديا: 106
الطول: 88.6 ملم
gالوزن: 410
 السعة: 400 مل
 

المواد ملموسه

اكسسوارات  
 .قبعة، السيراميك / المعادن / الخشب غطاء، الشمع، الفتيل، القص، الخ
 

انهاء .الشارات، طالء األلوان، والزئبق، الليزر، متجمد، والطالء، المزجج الخ

التعبئه أجهزة الكمبيوتر في تصدير القياسية التعبئة الكرتون 24/36/48/72 .1
2. اللون / األبيض / براون مربع التعبئة
3. الفاخرة هدية مربع التعبئة
4. تقلص التعبئة
التعبئة الفردية / مجموعة مربع
التعبئة المخصصة

قوتنا

نحن المهنية شمعة حامل الصانع، الرئيسية في أنواع مختلفة من شمعة حامليتتراوح بين حامل شمعة الزجاج, حامل شمعة
السيراميك, حامل شمعة من الرخام, حامل شمعة خرسانية, حامل شمعة تين, جرة شمعة غير القابل للصدأ الخ.
الخ. KTV / 2. مثالية للمنزل / مخزن / سوبر ماركت / مطعم / فندق / بار
3. مع فريق مصمم المهنية، والتي يمكن أن تساعد في تصميم وفتح قالب جديد على أساس االحتياجات الخاصة بك.
4. تجهيز ما بعد: طالء األلوان، والطالء، والزئبق، قزحي اللون، والنقش، والطباعة، والشارات، لون الرش، فاترة، طالء الذهب،
الرسم اليدوي الخ.
.5. موك الصغيرة مقبولة. لدينا منتجات منتظمة لدعم لكم

خدمتنا الرد عليك في غضون 24 ساعة *
* نطاقات من المنتجات الختياراتك
* نظام اإلنتاج تماما
* عمال المصانع المهرة
* كل من خط الجهاز وخط اليدوية لخدمتكم
فريق مراقبة الجودة من ذوي الخبرة تفتيش المنتجات بشكل شامل وصارم وفقا
القياسية AQL إلى
* مصمم اإلبداعية االبتكار المنتجات حديثا أكثر من 15 أنماط شهريا
* قسم اللوجستية المهنية توريد إلى خدمة الباب

موك 1000

 
 

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


 

 

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


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


 

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


 





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


 
:الملحقات المتطابقة
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Sunny Glassware ،هي أحد كبار حاملي الشموع المورد في الصين منذ عام 1992، لدينا الزجاج / السيراميك / الخرسانة الجرار الشمعة وما إلى ذلك
واالكسسوارات مطابقة
التصدير أساسا إلى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد االفريقي على مدى أكثر من 24 عاما من الخبرة. نحن"نحن بدقة مع الجودة، لدينا فريق
مراقبة الجودة تفتيش المنتجات
.AQL من المواد الخام إلى اإلنتاج ثم إلى التعبئة خطوة بخطوة، والتفتيش بدقة وفقا لمعيار
 
خدمتنا كما يلي:

-- مختلف األشكال واألحجام المتاحة، كما نرحب التصميم الخاص بك.

-- االكسسوارات: قبعة، والزجاج / المعادن / الخشب غطاء، الخ الشمع.

--الديكور: الشارات، طالء األلوان، الزئبق، الليزر، متجمد، الطالء الخ.

--التعبئة: التعبئة السالمة العادية، اللون / األبيض / هدية مربع التعبئة، وتميز التعبئة المتاحة.

-- تصميم السلطة: أكثر من 15 االبتكارات شهريا.
.AQL -- فريق مراقبة الجودة: أكثر من 10 الموظفين المهنية تفتيش اإلنتاج بدقة وشاملة، والتي تلبي مستوى
في غضون 7 أيام :---
.الرصاص والكادميوم مجانا ASTM، 100٪ :--- شهادة
 
:facotry لدينا
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:االنتاج
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:الخدمة OEM لدينا نسبي
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:صالة العرض
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:شهاده
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:اتصل بي
 
،للمزيد حامل شمعة ملموسة أو أي من األواني الزجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
أو يمكن أن تساعدك على معرفة المزيد عنا: األسئلة المتداولة
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