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اسم العنصر مخصص جميلة جميلة جرة شمعة السيراميك الزخرفية مع األغطية
البند رقم SGYY17041024

حجم

الجسم:
mmأعلى ضياء: 115
mmأسفل ضياء: 115
mmاالرتفاع: 67
gالوزن: 253
mlالسعة: 376
غطاء:
mmماكس ديا: 113
mmماكس ارتفاع: 77
gالوزن: 132

اسم العالمة التجارية صني جالسواري

عينة الوقت أيام موجودة في شكل وحجم المنتجات 5 .1
2. 15 يوما إذا كنت بحاجة إلى شكل جديد وحجم المنتجات

التعبئه لكل الكرتون وغيرها التصدير مع مفرق البيض pcs / 36pcs / 48pcsالتعبئة والتغليف األمن العادي 24
موك 3,000
وقت التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد النظام
شروط الدفع B / L مقدما، والتوازن بعد عرض نسخة من T / T من الودائع من قبل 30٪

ميزة المنتج

1.High جودة وأسعار تنافسية
2.Meet ادارة االغذية والعقاقير، SGS، اختبار LFGB .الخ
3.Eco-ودية
4.Widely .ينطبق على حفل زفاف، الحزب، منزل، شريط الخ
5.آلة المحرز

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








 



 

 



 
مالمح الشهر في مهب الزجاج
.1. ميزته بما في ذلك وفرة نحت، والتقنيات، واآلثار السطحية، وما إلى ذلك اللون
.نوعية من الصعب السيطرة والتسامح من حجم والوزن والشكل هي أكبر .2
.السعر مرتفع والمنتج محدود للزجاج التقنيك الخاص .3

طريقة التطبيق
استخدامه تحت دليل الكبار .1
2. غسله بالماء النظيف أو المغلي قبل االستخدام
3. ال لمس حافة كوب الزجاج، في محاولة التخاذ الجزء السفلي أو مقبض منه

يحذر
البيرة، والنبيذ األحمر، والنبيذ األبيض، والمشروبات أو الماء الساخن ال تكون كاملة جدا .1
2. لتجنب إليذاء أطفالك "ق اليد، يرجى وضعه في المكان الذي يمكن أن "ال تصل
3. تجنب إسقاط، االصطدام وتأثير قوي
4. غير متوفر ألفران الميكروويف
5. لمنعه من تكسير، ال تضعه على النار مفتوحة مباشرة
 
،للمزيد شمعة حامل أو أي من األواني الزجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
أو هنا قد تساعدك على معرفة المزيد عنا: األسئلة المتداولة
.ونحن نتطلع استفساركم والتعاون

الصفحة الرئيسية مرة أخرى

http://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder_page2.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html
http://www.okcandle.com/index.html

