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.رقم الشيء SGBL17052402

مواد سيراميك

حرفة جرة شمعة السيراميك

عينات الوقت أيام إذا كان هناك وجود وحجم السيراميك 5 .1
2. 15 يوما ، إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم جديد السيراميك

قدرة المنتج قطعة شهريًا 1،000،000 ~ 500،000

 

ميزات المنتجات

 جرة شمعة السيراميك المصنوعة يدويا .1
 
2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، المنزل ، إلخ.
3. هذا صديقة للبيئة.
CA 65 ؛ اختبار ASTM .4. يجتمع اختبار ادارة االغذية والعقاقير

 

موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد العينة والنظام. .1
2. Withn 10 أيام إذا كان لدينا البضائع في المخزون

شروط الدفع
B / L مقدما ، الرصيد بعد إظهار نسخة T / T إيداع 30٪ من .1
2. L / C ، الضمان ، T / T و western Union يمكن أن تكون مقبولة ، ولكن تختلف شروط الدفع باختالف
.البلدان

طريقة التعبئة والشحن x منفذ مع مقسم بيض
.2. عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق صريح ووكيل التوصيل مقبول كالشرط الخاص بك

 



 



 



 



 



 
شنتشن مشمس زجاجيات المحدودة تأسست في عام 1992. لقد كنا في هذا المجال الصناعي ألكثر من 20 عاًما ، كشركة مصنعة محترفة ، نحن
متخصصون في تصميم األواني الزجاجية ، وبرطمانات الشموع الخزفية لتصنيع األواني الزجاجية وكذلك التصدير. تتراوح خطوط منتجاتنا من صناعة يدوية إلى
صناعة آلية. لقد قمنا بالفعل بإنتاج منتجات وفيرة مثل كوب زجاجي ، زجاج بوروسيليكات ، زجاج طلقة ، إناء ، وعاء ، حامل شموع ، أدوات ستيمواري ،
منفضة سجائر ، أدوات مائدة ، زجاج تقطر ، إلخ. جميع األواني الزجاجية لالستخدام اليومي ، في المجموع هناك أكثر من 4000 نمط مختلف. لدينا فريق
.أيًضا OEM / ODM تصميم ممتاز إلنشاء منتجات مبتكرة ودموع صارمة لمراقبة الجودة لضمان الجودة. يتم دعم خادم

http://www.okcandle.com


 
، لمزيد من أدوات السيراميك أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو يمكنك مساعدتك في معرفة المزيد عنا: التعليمات

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

