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اسم العنصر V 347 على شكل زجاج ملونml أصحاب الشموع الخزفية
.رقم الكائن SGFCF18122710

قطع عليه

V 347 على شكل زجاج ملونml أصحاب الشموع الخزفية

SGFCF18122710: المادة رقم
mmأعلى ديا: 86.5
mmأسفل ديا: 73
mmالارتفاع: 97.5
gالوزن: 264
السعة: 347 مل
أحجام أخرى: 5 أوقية / 8 أوقية / 10 أوقية / 16 أوقية وتتوفر أيضا

القدرات 10oz 14oz 16oz الخ. "انها متاحة

وقت أخذ العينات أيام إذا كان الشكل والحجم من المنتجات موجودة 1.5
2.15 يوما إذا كنت بحاجة إلى شكل جديد وحجم المنتجات

التغليف 24pcs / 36pcs / 48pcs العادية التعبئة والسالمة وهلم جرا للتصدير الكرتون مع مقّسم البيض

موك 5000

وقت التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد األمر

شروط الدفع B / L مقدما، والتوازن بعد عرض نسخة من T / T من الودائع من قبل 30٪

ميزات المنتج

جودة عالية وأسعار تنافسية .1
الخ. SGS، LFGB ،2. اختبار ادارة االغذية والعقاقير
3.Eco ودية
4. ويهدف على نطاق واسع في حفل زفاف، الحزب، المنزل، الحانات الخ.
5. آلة مصنوعة













 
 
 

 

 



 
خصائص الزجاج المنفوخ في الشهر
.1. ميزته بما في ذلك النحت من وفرة، والتقنيات، وتأثيرات السطح، وما إلى ذلك اللون
.الجودة هو االختيار صعبة والتسامح من الحجم والوزن والشكل هو أكبر .2
.السعر مرتفع والمنتج محدود للزجاج التقني الخاص .3

طريقة التطبيق
استخدامه تحت إشراف الكبار .1
2. غسله بالماء النظيف أو الساخن قبل االستخدام
3. ال تلمس حافة الكأس الزجاج، حاول أخذ الجزء السفلي أو مقبض منه

االحتياطات
البيرة، النبيذ األحمر، النبيذ األبيض، شرب أو الماء الساخن ال ينبغي أن تكون كاملة جدا .1
2. لتجنب إيذاء أطفالك "ق اليد، يرجى وضعها حيث أنها ال يمكن أن تصل
3. تجنب السقوط واالصطدام والتأثير القوي
4. غير متوفر ألفران الميكروويف
5. لمنعه من كسر، ال تضعه مباشرة على النار
 
،للمزيد شمعة حامل أو أي زجاج
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
أو هنا يمكن أن تساعدك على معرفة أفضل منا: األسئلة المتداولة
.ننتظر طلبك وتعاونك

الصفحة الرئيسية مرة أخرى

 

 

https://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html
http://www.okcandle.com/index.html

