
جرة شمعة ملموسة تصميم اسطوانة للديكور المنزل

معرف المنتج SGSYF17041930
مواد تأثير الرخام ملموسة
الحرف حاوية شمعة خرسانية يدوية الصنع
وقت التدقيق المنتجات الموجودة ، الوقت عينة 5 أيام .1

2. الحاجة إلى إعادة تشكيل ، عينة الوقت 15 يوما
صفقة عبوات عامة 48 / كرتون
سعة من 500،000 إلى 1،000،000 / شهر
موعد التسليم يوما بعد تأكيد العينة والنظام 35
شروط الدفع T / T 30٪ دفعة أولى ، ادفع الرصيد المستحق لرؤية نسخة من بوليصة الشحن

المواصالت النقل البحري والنقل الجوي والتسليم السريع الدولي ؛ الضيوف المعينين لشحن البضائع

مواصفات المنتج

صناعة يدوية حاوية شمعة .1
2. يمكن استخدامها في الفنادق ، المنزل ، بار ، إلخ
3. المواد البيئية
CA65 اختبار ، FDA 4. اختبار

 
 
لتختار

تلبية التصميم والحجم المختلفة الخاصة بك .1
2. يمكن عمل أي لون من الطالء ، الصقيع ، الطالء الكهربائي ، النقش بالليزر
3. توفير تغليف خاص مثل تقليص الفيلم ، لون هدية مربع ، هدية مربع أبيض
4. لدينا فريق مخصص لمراقبة الجودة لمراقبة جودة المنتج
5. لدينا قواعد إنتاج مهنية ومستودعات لضمان التسليم

 
 
 
 
 
 
 

https://www.candleholdermanufacturer.com/ar/products/glass-candle-holder.htm


 



 



 



 

 

http://www.okcandle.com/products/Hot-selling-unique-giant-size-hexagon-candle-glass-vessel.html#.WD0Bsx594dU
http://www.okcandle.com/products/Red-solid-glass-bowl-for-home-decoration.html#.WD0Cmx594dU
http://www.okcandle.com/products/Home-decor-white-cloudy-glass-candle-holder-with-gold-rim.html#.WD0DGB594dU


 

 

 



 
مالمح الشهر في مهب الزجاج
.1. ميزته بما في ذلك الوفرة النحت والتقنيات وتأثيرات السطح واللون إلخ
.الجودة صعبة التحكم والتسامح مع الحجم والوزن والشكل أكبر .2
.السعر مرتفع والمنتج محدود للزجاج الفني الخاص .3

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
 
، لمزيد من حامل الشموع الزجاجي زأو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو قد يساعدك هنا في معرفة المزيد عنا: التعليمات
.نحن نتطلع إلى استفسارك وتعاونك

 

http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

