
 جرة سيراميك عرافة ديكو فاخرة للمنزل مع غطاء

 
.رقم الشيء SGYY17041026

مواد سيراميك

حرفة جرة شمعة السيراميك

وقت بسيط أيام إذا كان موجودا وحجم السيراميك 5 .1
2. 15 يوًما ، إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم سيراميك جديدين

قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

 

خصائص المنتجات

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

 

موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد العينة وبأمر مؤكد. .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 قد تكون مقبولة ، لكن شروط الدفع تختلف باختالف
.البلدان

طريق التعبئة والشحن X الباب مع فاصل البيض
.2. من البحر ، الجو ، وكيل التوصيل السريع مقبول حسب متطلباتك

 
 
 



 



 



 



 
 
 
 
شنتشن مشمس زجاجيات المحدودة تأسست في عام 1992. لقد كنا في هذه المنطقة الصناعية ألكثر من 20 عاًما ، كشركة مصنعة محترفة ، نحن
متخصصون في تصميم العناصر الزجاجية ، وأواني الشموع الخزفية ، وإنتاج الزجاج وتصديره. تتراوح خطوط منتجاتنا من الصناعة اليدوية إلى اآلالت. لقد
قمنا بالفعل بإنتاج منتجات وفيرة مثل دورق زجاجي ، زجاج بوروسيليكات ، زجاج صغير ، مزهرية ، وعاء ، حامالت شموع ، كؤوس ، منافض السجائر ، تابلك
، زجاج مضاد للتنقيط ، إلخ.. جميع النظارات لالستخدام اليومي ، يوجد في المجموع أكثر من 4000 نمط مختلف. لدينا فريق تصميم ممتاز إلنشاء منتجات
.أيًضا OEM / ODM صارم لمراقبة الجودة لضمان الجودة. يتم دعم خادم Tearm مبتكرة و
 
 
، لمزيد من العناصر الخزفية أو أي زجاج
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو يمكن أن يساعدك في معرفة المزيد منا: التعليمات

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

