
طالء سيراميك بالجملة باللون األبيض

 
 
.رقم الصنف SGTX17060909B :رقم الصنف

أعلى ديا: 83 * 86 ملم
ضياء سفلي: 93 * 97 ملم
االرتفاع: 85 ملم
الوزن: 342 جرام
السعة: 395 مل
الخامة: سيراميك
موك: 5000
وقت بسيط: 7 أيام

مواد دهان سيراميك / سيراميك مزجج بالجملة

Docoration و المساعدون صائق ، طالء ملون ، زئبق ، ليزر ، بلوري ، طالء ، مزجج ، إلخ. *
* غطاء ، سيراميك / معدن / غطاء خشبي ، شمع ، فتيل ، قص إلخ

التعبئة

قطعة لكل كرتونة تصدير قياسية 24/36/48/72 .1
2. لون / أبيض / بني مربع التعبئة
3. هدية مربع التعبئة الفاخرة
4. تقلص التعبئة
5. فرد / مجموعة مربع التعبئة
6. التعبئة المخصصة

المزيد عن السيراميك

مادة مختلفة من السيراميك لها تسامح مختلف ، عادة ،
تحمل أبعاد السيراميك:
* سمك الجدار وحجمه: خطأ 3 مم
٪* الوزن: خطأ 20

خدمتنا الرد عليك في غضون 24 ساعة *
* نطاقات من المنتجات الختياراتك
* نظام إنتاج كامل
* عمال المصنع المهرة
* كل من خط الماكينة والخط اليدوي لخدمتك
* يقوم فريق مراقبة الجودة من ذوي الخبرة بفحص المنتجات بشكل شامل ودقيق وفًقا
AQL لمعيار
يبتكر المصمم اإلبداعي منتجات جديدة تزيد عن 15 نمطًا شهريًا *
* توريد قسم اللوجستيات المهنية إلى خدمة الباب

 
 

 





 
 
:منتجات مماثلة
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Sunny Glassware هي شركة رائدة في توريد حامالت الشموع في الصين منذ عام 1992 ، وأواني الشموع الزجاجية / الخزفية / الخرسانية وغيرها من
.الملحقات المتطابقة
المزيد عن آنية زجاجية مشمسة

اختبار سالمة المنتجات الزجاجية األمريكية) ؛) FDA 1. اجتازت األواني الزجاجية اختبار

2. قسم لوجستي مستقل ، طاقم مراقبة الجودة الصارم ، أفراد مراقبة الجودة ، فريق المبيعات لمعالجة جميع القضايا
أثناء إنتاج المنتج ، آمن وثقة ؛

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

4. الديكور: زخرفة الحزمة ، هدية مربع.

5.قوة: الرسم بالليزر ، طباعة الشارات ، الصقيع.

_______________________________________________________________________

مزايا صني:

1.المنتجات الرئيسية: أكواب زجاجية ، إبريق شاي زجاجي ، كوب نبيذ ، حامل شموع زجاجي ، وعاء ، طبق ، إلخ ؛
2.عملية مثل صائق الطباعة (طباعة الشعار) ، رش األلوان ، صقيع ؛
3. الحرف: صنع اإلنسان ، آلة الضغط ، آلة في مهب ، يدوية الصنع ؛
4.قوة: رذاذ اللون ، الطالء بالليزر ، طباعة ملصق ، الصقيع.
5.Capability: حوالي 0.5-1 مليون / شهر ؛
6. الديكور: حزمة الديكور ، هدية مربع.
7.pass FDA ، الرصاص والكادميوم آمنة ؛



8.7-14 يوما عينة المهلة ؛
.9. في غضون 35 يوما مهلة اإلنتاج
 
:فاكوتري لدينا

:إنتاج
 
 

http://www.okcandle.com/


 
 
:معرضنا
 

http://www.okcandle.com/


 
:شهادة

http://www.okcandle.com/


 

الصفحة الرئيسية

http://www.okcandle.com/

