
حامالت شموع سيراميك فريدة من نوعها مع غطاء
 

 

 

.رقم العنصر SGDS15061906
مواد مادة زجاجية بيضاء عالية
معالجة صنع يدوي
عينات الوقت أيام في حالة وجود شكل وحجم الزجاج 5 .1

2. 15 يوما إذا دعت الحاجة إلى شكل جديد أو حجم الزجاج
التعبئة التعبئة العادية ، 4 قطع في المربع الداخلي ، 48 قطعة في الكرتون
قدرة المنتج قطعة في الشهر 1000000 ~ 500،000
موعد التسليم في غضون 35 يوًما بعد تأكيد العينة والنظام
شروط الدفع B / L مقدما والتوازن مقابل نسخة T / T إيداع 30٪ من
شحنة ووكيل الشحن الخاص بك مقبول Express عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق
 
مواصفات المنتج

صناعة يدوية حامل شمعة زجاجي بجودة عالية .1
2. مناسبة لالستخدام في الفندق ، المنزل ، إلخ.
3. إنها صديقة للبيئة
CA 65 واختبار FDA 4. تلبية اختبار

 
 
الختياراتك

تصاميم وأحجام مختلفة لالختيار .1
2. أي لون رسمت ، الصقيع ، بالكهرباء ، نمط معالجة كارفر بالليزر
3. حزمة خاصة مثل التفاف يتقلص ، لون هدية مربع ، هدية مربع أبيض إلخ.
4. لدينا عمال حصريون لمراقبة الجودة
5. لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان وقت التسليم

 

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






 



حامل شمعة زجاج شفاف مربع حامل شمعة زجاجي مصنوع آليًا حامل شمعة الزجاج رذاذ اللون

 

 

 

 
مالمح الشهر في مهب الزجاج
.1. ميزته بما في ذلك النحت الوفير ، والتقنيات ، وتأثيرات السطح ، واللون ، إلخ
.الجودة صعبة التحكم والتسامح مع الحجم والوزن والشكل أكبر .2
.السعر مرتفع والمنتج محدود للزجاج الفني الخاص .3

طريقة التطبيق
استخدامه بتوجيه من الكبار .1
2. غسلها بالماء النظيف أو المغلي قبل االستخدام
3. ال تلمس حافة الكوب الزجاجي ، حاول أن تأخذ قاعها أو مقبضها

يحذر
ال تكون البيرة أو النبيذ األحمر أو النبيذ األبيض أو المشروبات أو الماء الساخن ممتلئة جدًا .1
2. لتجنب إيذاء يد أطفالك ، يرجى وضعها في المكان الذي ال يمكنهم الوصول إليه
3. تجنب السقوط واالصطدام والتأثير القوي
4. غير متوفر لفرن الميكروويف
5. لمنعه من التشقق ، ال تضعه فوق النار مباشرة
 
، للمزيد من حامل شمعة سيراميك أو أي آنية زجاجية
/http://www.candleholdermanufacturer.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت

http://www.okcandle.com/products/square-clear-glass-candle-holder.html#.VKPOk9K4-zE
http://www.okcandle.com/products/machine-made-glass-candle-holder.html#.VKPOMdK4-zE
http://www.okcandle.com/products/spray-color-glass-candle-holder.html#.VKPKy9K4-zE
http://ae.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html
http://ae.candleholdermanufacturer.com/hone.html


 

 

 

 


