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.رقم الشيء SGYY16112809

مواد سيراميك
مقبض حامل شموع يدوي الصنع

عينات الوقت أيام إذا كان هناك شكل وحجم الزجاج 5 .1
2. 15 يوًما ، إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم زجاج جديدين

التعبئة والتغليف التعبئة العادية ، 4 قطع في المربع الداخلي ، 48 قطعة في المربع

قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

مواصفات المنتج

جعلت هادي حامل شمعة نذري من جودة عالية .1
2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، المنزل ، الزفاف حامل شمعة سيراميك إلخ.
3. صديقة للبيئة مواد، شكل فريد حاوية شمعة السيراميك.
CA 65 اختبار .ASTM 4. تلبية اختبار ادارة االغذية والعقاقير ؛

موعد التسليم في غضون 35 يوًما بعد تأكيد العينة وبالترتيب

شحنة عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق البريد السريع ووكيل التوصيل مقبول

 
 
خدمات احترافية

.تصاميم وأحجام مختلفة حامالت الشموع لالختيار .1
أي لون مطلي ، بارد ، طالء كهربائي ، ليزر ، زجاج جرة شمعة نموذج المعالجة متاح 2
.حزمة خاصة مثل تقليص الفيلم ، علبة هدية ملونة ، علبة هدية بيضاء ، إلخ .3
نحن حصريون للموظفين لمراقبة الجودة .4
لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان وقت التسليم .5
 
استخدام المنتج

.مثالي للزينة الزفاف ، والديكورات المنزلية ، والحفالت ، والوالئم إلخ .1
مثالي كقطعة مركزية رائعة لحدث ما .2
.
.إنها هدية رائعة كهدية منزلية وأحداث أخرى .4
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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 وتصنيع األواني الزجاجية وكذلك التصدير. تتراوح خطوط منتجاتنا من صناعة يدوية إلى صناعة آلية. لقد قمنا بالفعل
بإنتاج منتجات وفيرة مثل كوب زجاجي ، زجاج بوروسيليكات ، زجاجات ، مزهرية ، 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 تصميم ممتاز إلنشاء المنتجات
.أيًضا OEM / ODM المبتكرة والدموع الصارمة لمراقبة الجودة لضمان الجودة. يتم دعم خادم
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خدمات شخصية

يسمح بطباعة شعاراتك أو اسم عالمتك التجارية. .1
2. يمكن اختيار أي لون بحرية بالنسبة لك.
3. أي تصميم يمكن أن يتم منك معنا.
4-المعالجة مثل الشاشة الحريرية ، وتغيير اللون ، والذهب ، والصقيع ، والنقش ، والطالء بالكهرباء ، إلخ.
5. التعبئة والتغليف المهنية مثل مربع اللون ، التعبئة البالستيكية ، نافذة التعبئة ، هدية التعبئة
.6. جميع الشروط قابلة للتفاوض

http://www.okcandle.com/about-us/certificate.html


نقاط قوية

أكثر من 23 عاما من الخبرة في مجال األعمال الزجاجية .1
2. آلة الضغط ، النفخ اليدوي أو آلة النفخ متوفرة.
3. يوجد أكثر من 5000 قالب تصميم و 300 تطوير تصميم جديد كل عام.
4. مصنع إنتاج الديكور الخاصة ومكونات مستقرة ، حزمة ، وموردي الشحن.
5. نظام صارم لمراقبة الجودة ومعايير التفتيش
6. ردود فعل سريعة وأفضل ما بعد البيع في كل وقت

 

التعليمات هنا

1) هل يمكنك الجمع بين العديد من العناصر المتنوعة في حاوية واحدة في طلبي األول؟
نعم نستطيع. ولكن يجب أن تصل كمية كل عنصر مطلوب إلى موك لدينا.

2) إذا كانت هناك أي مشكلة في الجودة ، كيف يمكنك حلها لنا؟
عند تفريغ الحاوية ، تحتاج إلى فحص كل البضائع. إذا تم العثور على أي منتجات تالفة أو معيبة ، يجب عليك التقاط الصور من الكرتون األصلي. يجب تقديم
جميع المطالبات في غضون 15 يوم عمل بعد تفريغ الحاوية. هذا التاريخ يخضع لوقت وصول الحاوية.

3) لماذا تختارنا؟
1. لدينا خبرات غنية في تجارة األواني الزجاجية ألكثر من 20 عاًما والفريق األكثر احترافًا.
2. لدينا 10 خطوط إنتاج ويمكننا تصنيع 15 مليون قطعة في الشهر ، لدينا عمليات صارمة تمكننا من الحفاظ على معدل قبول أعلى من ٪99.
3. نحن نعمل مع أكثر من 1800 عميل في حوالي 80 دولة.

4) ماذا عن موك الخاص بك؟
المنتجات الرقيقة المختلفة ستكون مختلفة موك ، بالنسبة لبعض األواني الزجاجية في المخزون ، الطلبات الصغيرة مقبولة.

5) كم عدد األشخاص في قسم البحث والتطوير الخاص بك؟
لدينا 5 مصممين محترفين ، وسوف يطورون 15 تصميًما مبتكًرا شهريًا.

6) هل يمكن أن تعطيني خصًما عن السعر؟
السعر يعتمد على الكمية الخاصة بك ، إذا كنت تريد سعًرا جيدًا مع طلب صغير ، يمكنك إنتاج المزيد من الكمية في وقت واحد ، وتركها في مستودعاتنا ،
.وسوف نحتفظ بالبضائع لك حتى تحتاجها

 
، للمزيد من حامل شمعة سيراميك أو أي آنية زجاجية
/http://www.candleholdermanufacturer.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
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