
7 oz stikla burka ar ziedu dizaina vairumtirgotāju
Sunny Glass var ne tikai izpildīt OEM / ODM pasūtījumus, bet arī palīdzēt daudziem zīmoliem, sākot no koncepcijas dizaina
līdz faktiskajiem lepnumiem.

Koncentrējoties uz luksusa aromātu produktiem pēdējos 10 gados, Sunny Glassware ir 80% aromātu zīmolu piegādātājs
Amerikas Savienotajās Valstīs.
 
Godalgotā dizaineru komanda ir ieguvusi daudzu augstas klases zīmolu, piemēram, NEST Fragrance, uzticību. Talantīgā
dizaineru komanda ir nepārspējama Ķīnā.

 

Šīs sveces burkas ar vākiem īpašības

1. lotosa raksta stikla burka
2. lotosa raksta stikla vāks
3. Melnas krāsas ar dievišķiem punktiem izsmidzināšana uz sveču turētājiem un vākiem

4. Tiek laipni gaidīti pielāgoti dizaini un rotājumi.
 
 











 
 
 



Dzīves aina

. Kafija vai bārs

. Lieliski piemērota ģimenēm, viesnīcām vai
dārziem

. Saldā mīļākā dāvana

. Katrs remonts

Mēs iegādājāmies starptautisku biroju 1800 kvadrātmetru platībā Šeņdžeņā.



Istabas displeja paraugs
Meiyang Glass nodrošina ne tikaiShenzhen paraugu telpā ir 5000 gabPlašs iespēju klāsts. Viņš ieguva lielu karti Klientu
atsauksmes.Laipni lūdzam Shenzhen birojā! Attēls ir šādsTikai daļa no mūsu dizaina svečturaLaipni lūdzam Shenzhen
birojā, lai atrastu savu iecienītāko, tas sagādās jums daudz pārsteigumu, jo šādu citu piegādātāju Ķīnā ir grūti atrast.

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html


 
Mūsu sertifikāts

ASTM ISO9001-2015 Zaļā un sociālā atbildība
Polidija paziņojums



Zemāk ir attēloti galvenie tiešsaistes darījumi. Lai iegūtu vairāk rūpnīcas informācijas, lūdzu,
skatiet: Rūpnīcas tūre

https://www.okcandle.com/about-us/Factory-Tour.html


Citi videoklipi
Mašīnas presētās stikla svečtura īpašības
Ar mašīnu presētu amatniecības mašīnu parasti izmanto svečturu izgatavošanai ar šādām īpašībām: augšējais diametrs ir
zemāks par dibenu
. Masveida ražošana ar augstu MOQ
. Uz ārsienas reljefs raksts
. Maksimālais - minimālais biezums: 1,5 ~ 10 mm
. Plānāks biezums: 4 ~ 30mm
. Zemu izmaksu modeļa izmaksas uz ārsienas.
 

Pielietošanas metode
1. Izmantojiet to pieauguša cilvēka vadībā
2. Pirms lietošanas noskalojiet ar ūdeni vai verdošu ūdeni
3. Neaiztieciet stikla malu, mēģiniet noņemt stikla dibenu vai rokturi

Piesardzības pasākumi
Alus, vīns, baltvīns, dzērieni vai karsts ūdens var nebūt pārāk pilns
2. Lai nesabojātu bērna rokas, turiet tās nepieejamā vietā.
3. Izvairieties no krišanas, sadursmes un spēcīgas ietekmes
4. Nav piemērojams mikroviļņu krāsnīm
5. Lai novērstu tā plīšanu, nelieciet to tieši uz uguns.
 
Vairāk Sveču burka Vai jebkuru glāzi,
Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni: Http://www.candleholdermanufacturer.com/
Vai arī šeit varat mums labāk saprast mūs: FAQ

http://www.okcandle.com/About-glassware/Produt-video.html
http://lv.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
http://lv.candleholdermanufacturer.com
http://candleholdermanufacturer.com/faqs.html

