
جرار شمعة الزجاج األسود ماتي بالجملة
 
 لماذا تختار مشمس زجاجيات

التفاني يفنات ل التصميم، أبدا الضغط على جودة
.مشمس زجاجيات بدقة حماية العمالء "التصاميم، جميع البنود المصممة حديثا منا مالذا "تي تم نسخها في ثالث سنوات

جودة المنتج هو التركيز الرئيسي في صني زجاجيات. مشمس زجاجيات هدمت مرة واحدة 80،000 قطعة من إناء
.زجاجي مع عيب بالكاد مرئية

شمعة الجرار الوصف

 



ميزة فريدة من نوعها في السوق

وبعد التركيز على التصاميم

العطر العالمة التجارية USA ٪وبعد المورد حامل شمعة على 80

باإلضافة إلى 6 معايير اختبار مراقبة الجودة الصارمة AQL وبعد
ومشمسة

وبعد الحفاظ على الجودة بما يتفق مع عينة ومعظم المنتجات

 

الحفل تصميم الوعي

SG وبعد صممه جائزة الفوز المهنية في

غاية اإلعجاب NEST وبعد حصلت عطور

وبعد صديق أو عالقة تجارية هدية

وبعد االسترخاء والحياة الرومانسية

 

مرونة تصميم حجم يسمح السوق أن تنمو بسرعة

.SGJD20052511: البند رقم
و mmكبار ديا: 80
MMديا القول: 75
mmاالرتفاع: 90
.gالوزن: 310
السعة: 295 مل
(OZ(يمكن أن تعقد الشمع 8
PCSموك: 3000

العرف تصاميم وأحجام مختلفة متاحة

.مع تأييدنا القوي، عمالئنا تنمو بسرعة، من مختبرات صغيرة لقادة الصناعة
 

 



 
 
.رقم الشيء SGJD20052511

مواد زجاج

حرفة مضغوطة عبوات زجاجية شمعة

وقت بسيط أيام إذا كان هناك شكل الزجاج وحجم 5 .1
2. 15 يوما، إذا كنت بحاجة إلى أشكال وأحجام جديدة

التعبئة التعبئة المعتادة، 4 قطع في المربع الداخلي، 48 قطعة مربع

سعة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500000

موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد أخذ العينات وأمر مؤكد

شروط الدفع B / L مقدما، والتوازن ضد نسخة من T / T إيداع 30٪ بحلول

توصيل عن طريق البحر، عن طريق الجو، من خالل التعبير عن وكيل الشحن مقبول

 
مواصفات المنتج

الرئيسية الزينة جرة الزجاج شمعة من جودة عالية .1
2. مناسبة لالستخدام في الفندق، المنزل، الخ.
ASTM 3. تلبية اختبار

 
 
الختيارك

تصاميم وأحجام مختلفة لالختيار .1
2 أي لون رسمت، بارد، تصفيح، كتر معالجة نموذج الليزر
3. الحزمة الخاصة كما يتقلص الفيلم، لون هدية مربع، هدية مربع أبيض، الخ
4. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان التسليم في الوقت المحدد

 

مشمس فريق زجاجيات ومكتب



 
 

مصنع عرض

 





 

التعبئة واثق شحن





الشهادات



 

 عينة غرفة المعرض التجاري

مشمس زجاجياتتقديم أكثر من 5000 البنود في شنتشن غرفة عينة لمجموعة مختارة على نطاق واسع. فازت تقييم العملاء كبيرة.
مرحبا بكم في مكتب شنتشن! الصورة كما يلي هو جزء واحد فقط من تصميم المملوكة لدينا حاملات الشموع، مرحبا بكم في مكتب
.شنتشن للعثور على المفضلة لديك، وسوف تجلب لك مفاجأة كبيرة لأنها من الصعب العثور على مورد آخر مثل هذا في الصين
 

https://ae.candleholdermanufacturer.com/
https://ae.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
https://ae.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




مراجعة العمالء



https://ae.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html


 


