
10 oz 300ml Modernās stikla sveces Kuģeļi Dārza dekors
Pielāgota krāsa

Kāpēc izvēlēties saulainu stikla trauki

Spēcīgs OEM / ODM jauda un uPMOST centieni dizains, Nekad kompresijas kvalitāte
Saulainas stikla izstrādājumi stingri aizsargāt klientus "dizainuVisi jaunizveidotie priekšmeti no
ASV Haven "T tika kopēti trīs gadu laikā.

Produkta kvalitāte ir galvenā uzmanība Saulains stikla trauki. Saulains stikla trauki reiz nojauc
80 000 gabalu stikla trauka ar tikko redzamu vainu.

Stikla sveces burkas apraksts

https://www.candleholdermanufacturer.com/lv/.html












Lietas numurs. SGRG210053-2

Materiāls stikls

kuģis Smidzināšanas krāsas stikla sveces burkas

Parauga laiks 1. 5 dienas, ja ir stikla forma un lielums
2. 15 dienas, ja jums ir nepieciešamas jaunas formas un izmēra stikls

Iepakošana Parastā iepakojumā, 4 gabali iekšējā kastē, 48 gabalu kaste

Produkta ietilpība 500 000 ~ 1 000 000 gabalu mēnesī

Piegādes laiks 45 dienu laikā pēc paraugu ņemšanas un pasūtījuma apstiprināšanas

Maksājuma nosacījumi30% depozīts ar t / t iepriekš un līdzsvaru pret B / L kopiju

Piegāde Pa jūru, pa gaisu, izmantojot eksprespasta un kuģniecības aģentu pieņemamu



Produkta īpašības 1. Mājas rotājumi Stikla svece jar no augstas kvalitātes
2. Piemērots lietošanai viesnīcā, mājās utt.
3. Iepazīstieties ar ASTM testu

Jūsu izvēlei 1. Dažādi dizaini un izmēri atlasei
2 Jebkura krāsa krāsota, vēsa, apšuvuma, lāzera modelis apstrādes griezējs
3. Īpaša pakete kā shrink plēve, krāsu dāvanu kaste, balta dāvanu kaste utt.
4. Mums ir profesionāla seminārs un noliktava, lai nodrošinātu piegādes laiku

Sunny Stikla izstrādājumu komanda un birojs

Rūpnīcas izstāde





Iepakošana & Kuģniecība





Sertifikāti



Paraugu telpas un tirdzniecības izstāde

Saulains stikla traukiPiedāvā vairāk nekā 5000 vienumu Shenzhen parauga telpā, lai plaši atlasītu. Tā ieguva lielu klientu
vērtējumu. Laipni lūdzam Shenzhen birojā! Attēls šāds ir tikai viena daļa no mūsu īpašumā Sveces turētājiLaipni lūdzam
Shenzhen birojā, lai atrastu savu favorītus, tas dos jums lielu pārsteigumu, jo tas ir grūti atrast citu piegādātāju kā šis Ķīnā.

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




Klientu pārskats



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



