
الجملة حامل شمعة الشمع السيراميك الرخام مخصص

 

اسم العنصر حامل شمعة سيراميك مخصص بالجملة
.رقم الصنف SGYD17010501

بحجم

أعلى ديا: 62 ملم
ضياء سفلي: 62 ملم
االرتفاع: 79 ملم
الوزن: 130 جرام
السعة: 180 مل

OEM تتوفر أي سعة وتصميم مخصص
اسم العالمة التجارية مشمس زجاجيات

وقت بسيط أيام موجودة في شكل وحجم المنتجات 5 .1
2. 15 يوما إذا كنت بحاجة إلى شكل وحجم المنتجات الجديدة

التعبئة في الكرتون إلخ التصدير مع مقسم البيض pcs / 36pcs / 48pcsالتعبئة والتغليف األمن العادية 24

موك جهاز كمبيوتر شخصى 5000
موعد التسليم في غضون 35 يوما بعد تأكيد الطلب
شروط الدفع B / L مقدما ، الرصيد بعد إظهار نسخة T / T إيداع 30٪ من

ميزة المنتج

جودة عالية وأسعار تنافسية .1
2.Meet FDA ، SGS ، LFGB .اختبار إلخ
3-صديقة للبيئة
4. ينطبق على نطاق واسع لحفل الزفاف ، والحفالت ، والمنزل ، إلخ.
5. صنع اآللة

 



 



 



 



 



 



 



حامل شمعة نذري السيراميك
جوفاء عيد الميالد الملونة

جرة شمعة السيراميك جوفاء
عيد الميالد الملونة بالجملة

عيد الميالد الزخرفية اليد
المصنوعة الملونة جرة السيراميك
جرة شمعة
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شروط الدفع
B / L مقدما ، الرصيد بعد إظهار نسخة T / T إيداع 30٪ من .1
2. L / C ، الضمان ، T / T و western Union يمكن أن تكون مقبولة ، ولكن تختلف شروط الدفع باختالف البلدان
 
خدمات احترافية
 

 
.تصاميم وأحجام مختلفة حامالت الشموع لالختيار .1
أي لون مطلي ، بارد ، طالء كهربائي ، ليزر ، زجاج جرة شمعة نموذج المعالجة متاح 2
.حزمة خاصة مثل تقليص الفيلم ، علبة هدية ملونة ، علبة هدية بيضاء ، إلخ .3
نحن حصريون للموظفين لمراقبة الجودة .4
لدينا ورشة عمل مهنية ومستودع لضمان وقت التسليم .5
 
استخدام المنتج

 
، مثالي للزينة الزفاف ، الديكورات المنزلية ، الطرف ، مأدبة إلخ .1
مثالي كقطعة مركزية رائعة لحدث ما .2
.يمكن أن تزين منزلك في الداخل والخارج مع هذا الشكل الورد الرقيق حامل شمعة .3
.إنها هدية رائعة كهدية منزلية وأحداث أخرى .4
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، للمزيد من حامل شمعة أو أي آنية زجاجية
/http://www.okcandle.com :يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
أو قد يساعدك هنا في معرفة المزيد عنا: التعليمات
.نحن نتطلع إلى استفسارك وتعاونك

عودة الصفحة الرئيسية

http://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder_page2.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html
http://www.okcandle.com/index.html

