
Matte Black stikls Candle Burkas vairumtirdzniecība
 
Kāpēc izvēlēties Sunny Stikla izstrādājumi

Vislielāko centību dizainsNekad saspiešanu kvalitāte
Sunny Stikla stingri aizsargātu klientus "dizainuVisi Jaunā dizaina preces no mums paradīzi "t
nokopēta trīs gadu laikā.

Produkta kvalitāte ir galvenais fokuss saulainā stikla traukā. Saulains stikla trauki reiz nojauc 80
000 gabalu stikla trauka ar tikko redzamu vainu.

Sveču Burkas Apraksts

 



Unikāls tirgus priekšrocības

. Koncentrēšanās uz dizainu

. svece īpašnieks piegādātājs 80% ASV smaržu zīmols

. AQL plus 6 stingras un saulains QC testēšanas
standarti

. Uzturēt kvalitātes saskaņotu ar parauga un
neiesaiņotus produktus

 

Ceremonija dizaina izpratne

. Izstrādāts godalgotā profesionālis SG

. Got NEST Fragrances ļoti apbrīnu

. Drauga vai biznesa attiecību dāvana

. Relaksācija un romantiska dzīve

 

Elastīga izmēra konstrukcija ļauj jūsu tirgus strauji
augt

Vienums No.:SGJD20052511
Top dia: 80mm
Apakšējais dia: 75mm
Augstums: 90mm
Svars: 310g
Tilpums: 295ml
(var turēt 8oz vasku)
MOQ: 3000pcs

Custom dizainu un dažādi izmēri pieejami

Ar mūsu spēcīgu atbalstu, mūsu klienti ir strauji pieaug, no
mazām laboratorijām līdz nozares līderiem.
 

 



 
 
Lietas numurs. SGJD20052511

materiāls glass

amatniecība presēta stikla sveču burkas

Sample laiks 1. 5 dienas, ja tur ir stikla forma un izmēri
2. 15 dienu laikā, ja jums ir nepieciešams, jaunas formas un izmēri stikls

Iepakošana Parastā iepakošana, 4 gabali iekšējā kaste, 48 gab kastē

Produkta Ietilpība 500000 ~ 1,000,000 gabalus mēnesī

Piegādes laiks Līdz 35 dienu laikā pēc paraugu ņemšanas un rīkojumu apstiprināts

Maksājuma nosacījumi30% pirmā iemaksa T / T iepriekš un līdzsvaru pret kopiju B / L

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

 
Produkta īpašības

1. mājas rotājumi stikls svece burkā no augstas kvalitātes
2. Piemērots lietošanai viesnīcā, mājās utt.
3. Iepazīstieties ar ASTM tests

 
 
Jūsu izvēlei

1. Dažāda dizaina un izmēri izvēlei
2. Jebkura krāsā, cool, apšuvuma, lāzera modelis apstrāde griezējs
3. Īpaša pakete kā shrink plēve, krāsu dāvanu kaste, balta dāvanu kaste utt.
4. Mums ir profesionāla darbnīca un noliktava nodrošinātu piegādes laiku

 

Sunny Stikla komanda un Office



 
 

Rūpnīcas Rādīt

 





 

iepakošana & Kuģniecība





Sertifikāti



 

Parauga numurs un Trade Show

Sunny Stiklasniegt vairāk nekā 5000 objektus pie Shenzhen paraugu telpā par plaši izvēli. Tā ieguva lielu klientu
vērtējumu. Laipni lūdzam Shenzhen birojā! Attēlā kā turpmāk ir tikai viena daļa no mūsu piederošs dizainu svečturi, Laipni
lūdzam Shenzhen biroju, lai atrastu savus favorītus, tas dos jums liels pārsteigums becasue tas "ir grūti atrast citu
piegādātāju kā šis Ķīnā.
 

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




Klienti atsauksmi



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


 


