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.رقم العنصر SGSYF17041921

المواد يبني

حرفة زخرفة حامل شمعة االسمنت

وقت بسيط  يوم في حالة وجود أشكال وأحجام للمنتج 1.5
2.15 يوًما ، إذا كنت بحاجة إلى منتج أسمنت بحجم وحجم جديدين

قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

 

مواصفات المنتج

 
 صناعة يدوية حامل شمعة االسمنت .1
 
2. مناسبة لالستخدام في الفنادق والمنازل وما إلى ذلك.
3. هذه صديقة للبيئة.
4. تلبية اختبار ادارة االغذية والعقاقير. أمبير ؛ اختبار الواليات المتحدة 65

 

 
 

موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد العينة والنظام. .1
2. Withn 7 أيام إذا كان لدينا البضائع في المخزون

شروط الدفع
B / L مقدًما ، الرصيد بعد إظهار نسخ T / T إيداع 1.30٪ من
2. L / C ، الضمان ، T / T و western Union يمكن قبول شروط الدفع المختلفة ، ولكن بلدان
.مختلفة

طريقة التعبئة والتغليف
والشحن

x ميناء مع تاجر بيض
.2. استقبل وكيل البحر والجو والتوصيل السريع حسب احتياجاتك

 
ما يمكننا القيام به بالنسبة لك

تصميم وحجم مختلف للخيار .1
أي لون مرسوم ، بارد ، نموذج معالجة الطالء الكهربائي ، قاطع الليزر 2
.حزمة خاصة مثل تقليص الفيلم ، لون مربع ، هدية مربع هدية بيضاء ، إلخ .3
.نحن ال ندرج للموظفين لمراقبة الجودة وعود الجودة .4
لدينا ورش عمل ومستودعات مهنية لضمان أوقات التسليم .5
 
استخدام المنتج

http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm


، الخرساني في ديكور الزفاف ، وحفالت المجوهرات المنزلية ، والوالئم ، إلخ canlde يمكن استخدام حامل.1
هذه الشمعة كبيرة جدًا كقلب حدث جميل .2
.جرة الفخار يمكن تزيين الداخل والخارج مع هذا الشكل الرقيق الشموع الزجاجية .3
.اشحن الشموع الخزفية هي هدية جميلة كهدية منزلية وأحداث أخرى .4

 

 

 



 



 



 



 

http://www.okcandle.com/products/New-ceramic-tealight-candle-jars-candle-holders.html
http://www.okcandle.com/products/New-hollow-out-home-decoration-ceramic-candle-holder.html
http://www.okcandle.com/products/Wholesale-colored-cut-ceramic-candle-holder.html


حامل شمعة سيراميك بالجملة مجوفة في حامل شمع من السيراميك شموع نذرية ملونة

 
شنتشن المحدودة لألواني الزجاجية الساطعة. تأسست في عام 1992. لقد كنا في هذا المجال ألكثر من 20 عاًما ، كشركة مصنعة مهنية ، نحن متخصصون
في تصميم األواني الزجاجية وتصنيع وتصدير األواني الزجاجية. يتكون خط منتجاتنا من صناعة يدوية إلى آلة. لدينا العديد من المنتجات مثل كوب زجاجي ،
زجاج بوروسيليكات ، زجاج طلقة ، مزهريات ، سلطانيات ، أواني خشبية ، شمعة ، منفضة سجائر ، أدوات المائدة ، زجاج يقطر ، إلخ. الكل في االستخدام
اليومي لألواني الزجاجية ، ككل لن يكون أكثر من 4000 نمط مختلف. لدينا فريق تصميم إلنشاء منتجات مبتكرة ودموع صارمة لمراقبة الجودة لضمان
.كذلك OEM / ODM الجودة. دعم خادم
 

 

http://www.okcandle.com


 
 
، للمزيد من المعلومات حامل شمعة أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو يمكنك مساعدتك في معرفة المزيد عنا: أسئلة مكررة
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