
دولوميت األبيض واألزرق جرة السيراميك مع غطاء

 
 

البند رقم

SGMY17081204 :البند رقم
mmأعلى ديا: 80
mmأسفل ديا: 80
الطول: 103 ملم
الوزن: 205 غرام
السعة: 370 مل

غطاء:
82x65x20 مم
83غ
pcsموك: 1200
عينة الوقت: 7 أيام

المواد سيراميك دولوميت

Docoration والُمَضلَد الشارات، وطالء األلوان، والزئبق، بالليزر، متجمد، والطالء، المزجج الخ. *
* غطاء، السيراميك / المعادن / الخشب غطاء، الشمع، الفتيل، القص الخ

التعبئه

أجهزة الكمبيوتر في تصدير القياسية التعبئة الكرتون 24/36/48/72 .1
2. لون / أبيض / براون مربع التعبئة
3. الفاخرة هدية مربع التعبئة
4. تقلص التعبئة
5. فرد / مجموعة مربع التعبئة
6. حسب الطلب التعبئة

المزيد عن السيراميك

مواد مختلفة من السيراميك والتسامح مختلفة، عادة،
أبعاد السيراميك التسامح:
خطأ MM* سمك الجدار والحجم: 3
٪ * الوزن : خطأ من 20

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

 
 





 
 

 
 
Sunny Glassware هو أحد كبار حاملي الشموع المورد في الصين منذ عام 1992 ، لدينا الزجاج / السيراميك / الخرسانة الجرار الشمعة الخ
.واالكسسوارات المتطابقة
المزيد عن لدينا زجاج مشمس:

المنتجات الزجاجية األمريكية اختبار السالمة)؛) FDA 1. مرت األواني الزجاجية اختبار

الموظفين، ومراقبة الجودة الناس، فريق المبيعات لمعالجة جميع القضايا QC 2. مستقلة إدارة اللوجستية، صارمة
خالل إنتاج المنتج، آمنة والثقة؛



3. سريع وعاجل النظام: القدرة: حوالي 0.5-1 مليون / شهر؛

4. الديكور: حزمة الديكور، هدية مربع؛

5.Strength: .ليزر اللوحة، والطباعة الشارات، والصقيع

_______________________________________________________________________

المزايا: s"مشمس

1.Main المنتجات: أكواب الزجاج، وعاء الشاي الزجاج، كأس النبيذ، حامل شمعة الزجاج، وعاء، طبق، الخ؛
2.Process مثل طباعة الشارات (طباعة الشعار)، واأللوان الرش، صقيع؛
3.Crafts: رجل أدلى به، وضغط آلة، آلة في مهب، يدوية الصنع؛
4.Strength: .رذاذ اللون، والليزر اللوحة، والطباعة الشارات، والصقيع
5.Capability: حوالي 0.5-1 مليون / شهر؛
6.Decoration: زخرفة حزمة، هدية مربع؛
7.pass ادارة االغذية والعقاقير، والرصاص والكادميوم آمنة؛
8.7-14 يوما الرصاص عينة الوقت؛
9.Within 35 يوما اإلنتاج المهلة.
 
:facotry لدينا

 
:صالة العرض



 
 
:شهاده



 

الصفحة الرئيسية

http://www.okcandle.com/

