
برطمانات شمعة زجاجية بتصميم مضلع للديكور المنزلي شموع معطرة

إلهام التصميم

مصدر إلهام تصميم مظهر حامل الشموع هذا من فن هندسي، يحدد السطح المقعر المحدب المنظم الممتاز
خطه القوي والسريع والشرس ، ومجموعة متنوعة من ألوان الرش بالإضافة إلى الطلاء الكهربائي داخل
المعالجة العميقة يبرز الذوق الفاخر. لجعل هذا النمط المحكم للجدار الخارجي ، فهو مناسب للمركبة
التي يتم ضغطها آليًا مع وضع التشكيل المفتوح.

لماذا تختار حاملات الشموع من صني ديزاين

 

ميزة السوق المتميزة

ركز على التصميم الفاخر .

. ما يقرب من 80٪ من موردي العطور الأمريكية

. ANSI / ASQ Z1.4 plus 6 معيار فحص صني
الصارم لمراقبة الجودة

. الحفاظ على الجودة متسقة مع عينة ومنتجات
بالجملة

 

 



 

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

أعلى ديا: 107 ملم .
. ضياء سفلي: 107 ملم
. ماكس ديا: 1 ملم
. ارتفاع: 73 ملم
. الاهلية: 388 مل
. وزن: 287 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

قصة العلامة التجارية المشمسة

 

 



مؤسس قل

في عام Frank and Alice مشمس زجاجيات تأسست بواسطة
1992 ، والتي توفر مزيجًا رائدًا ممتازًا بين
الأسعار والجودة والاستجابة في صناعة الأواني
الزجاجية.

المشاركة في تصميم وتصنيع الأواني Sunny تواصل
الزجاجية ، وهناك أكثر من 10 خطوط إنتاج متاحة من
الحرف اليدوية إلى آلة الضغط ، وآلة نفخ وصنع آلة
IS وما إلى ذلك ، ويمكن تخصيص أنواع مختلفة من
تقنيات المعالجة العميقة مثل الرش بالألوان
والليزر الطباعة ، الطباعة اللاصقة ، الطلاء
بالكهرباء ، متجمد ، طباعة الشاشة ، السفع الرملي
:ISO 9001 والطلاء الأيوني ، إلخ. شهادة
الملكية الفكرية للمؤسسات ، وبيان ، 2008/2015
الامتثال الاجتماعي والأخضر تم إصدارها من قبل
شركات التصديق التابعة لجهات خارجية. يوجد حوالي
5000 قالب تغطي جميع الأواني الزجاجية والأواني
الخزفية المستخدمة يوميًا ، على سبيل المثال زجاج
البورسليكات ، الزجاجات ، الأكواب ، حاملات
الشموع ، الجرار ، أدوات المائدة ، أدوات المائدة
وأدوات الشرب وما إلى ذلك المنتجات يمكن أن تلبي
اختبار ، FDA ، LFGB ، CA 65 ، ASTM اختبار
غسالة الأطباق.

كان فرانك قد حطم من أي وقت مضى8000 قطعةالجرار
شمعة الزجاجكوعيه بالجودة ، فاز نظام التحكم
الصارم بثقة العملاء. منذ أن توسعت سوق التصدير
لدينا بسرعة إلى أمريكا الشمالية والجنوبية
وأوروبا وأوقيانوسيا وآسيا. حافظت بعض الشركات
الأمريكية ذات العلامات التجارية المعروفة مثل
NEST Fragrance على علاقة تعاون طويلة الأمد مع
Sunny.

ماذا نملك

لنظام إدارة الجودة ، وطبقت معيار ISO 90012008/2015 على شهادة Sunny Glassware حصلت شركة
.الملكية الفكرية للمؤسسات لحماية منفعة العملاء

 

 

https://www.okcandle.com
http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html


 

ISO 9001: 2015 الملكية الفكرية للمؤسسة رقم براءة الاختراع:
201630655323.4

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

 

 
جولة في المصنع عبر اإلنترنت
 
.هنا شاهد فيديو خطوط اإلنتاج لدينا على اإلنترنت ، ومرحبًا بزيارتنا في الموقع
 

تقنية نفخ الماكينة تقنية الضغط على الآلة

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
http://youtu.be/ckaydopPj6I
http://youtu.be/E9ZN3qfno_I


هو تقنية الآلة تقنية النفخ اليدوي

 

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 الجرار شمعة أو أي آنية زجاجية
/http://www.candleholdermanufacturer.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو هنا قد يساعدك على معرفة المزيد عنا: التعليمات

 

 

 

http://youtu.be/vY5nBDDoN5M
http://youtu.be/ls5Gy2jsyeU
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