
Individualūs apvalūs keraminiai stiklainiai žvakėms už namų dekoro didmeninę
prekybą

Kodėl verta rinktis saulėtus stiklo dirbinius

Didžiausias atsidavimas Dizainas, niekada nėra suspaudimo Kokybė
Saulėtas stiklo dirbiniai griežtai Apsaugokite klientų dizainą, visi naujai suprojektuoti elementai
iš JAV prieglobsčio "t buvo nukopijuotas per trejus metus.

Produkto kokybė yra pagrindinis dėmesys saulėtoje stiklo dirbiniuose. Saulėtas stiklo dirbiniai
kartą nugriauti 80 000 vnt stiklo indo su vos matomomis dėmėmis.

Žvakių stiklainiai Aprašymas.



Unikalus rinkos
privalumas

. Sutelkti dėmesį į
dizainą

. Žvakių laikiklio
tiekėjas 80% JAV
kvapo prekės ženklo

. AQL plius 6 griežtos
ir saulėtos QC
bandymų standartai

. Išlaikyti kokybę,
atitinkančią mėginių
ir birių produktais



Ceremonijos
dizaino
sąmoningumas

. Sukurta
apdovanojimų
pelnusiais
profesionaliais
SG

. Gavo lizdą
kvepalų labai
susižavėjimą

. Draugo ar
verslo santykių
dovanos

.
Atsipalaidavimas
ir romantiškas
gyvenimas

Lankstus dydis dizainas leidžia jūsų rinkoje sparčiai
augti

Prekės numeris: SGMK19072601.
Į viršų Dia: 88mm
Bottom Dia: 88mm
Aukštis: 100mm.
Svoris: 337 g
Talpa: 421ml.
MOQ: 3000v

Pasirinktiniai dizainai ir skirtingi dydžiai

Su mūsų tvirta parama, mūsų klientai sparčiai auga, nuo
mažų laboratorijų pramonės lyderiams.



Prekės numeris. SGMK19072601

Medžiaga Keramika

Amatų Paspaudus stiklo žvakių stiklainius

Mėginio laikas 1. 5 dienas, jei yra stiklo formos ir dydžio
2. 15 dienų, jei reikia naujų formų ir dydžių stiklo

Pakuotė. \\ T Įprasta pakuotė, 4 vienetai vidinėje dėžutėje, 48 vnt

Produkto talpa 500 000 ~ 1 000 000 vienetų per mėnesį

Pristatymo laikas Per 35 dienas po mėginių ėmimo ir užsakymo patvirtinimo

Mokėjimo sąlygos30% užstatas pagal t / t iš anksto ir pusiausvyrą prieš b / l kopiją



Pristatymas Pagal jūra, oru, per Express ir laivybos agentas priimtinas

Prekės savybės 1. Namų dekoracijos Stiklo žvakių stiklainis nuo aukštos kokybės
2. Tinka naudoti viešbutyje, namuose ir kt.
3. Susipažinkite su ASTM testu

Jūsų pasirinkimui 1. Įvairūs dizainai ir dydžiai atrankai
2 Bet kokios spalvos dažytos, kietas, dengimas, lazerinio modelio apdorojimo pjaustytuvas
3. Specialus paketas kaip susitraukimo plėvelė, spalvų dovanų dėžutė, balta dovanų dėžutė ir kt.
4. Mes turime profesionalų dirbtuvę ir sandėlį, kad būtų užtikrintas pristatymo laikas

Sunny Stiklo dirbinių komanda ir biuras

Gamyklinis šou





Pakuotė. \\ T Ir Pristatymas. \\ T





Sertifikatai



Mėginio kambarys ir prekybos šou

Saulėtas stiklo dirbiniaiPateikite daugiau nei 5000 daiktų Shenzhen mėginio kambaryje plačiai atrankai. Jis laimėjo didelį
klientų vertinimą. Sveiki atvykę į Shenzhen biurą! Vaizdas taip toliau yra tik viena mūsų kūrinio dalis Žvakių laikikliai,
Sveiki atvykę į Shenzhen biurą, kad surastumėte savo mėgstamiausius, tai atneš jums didelį siurprizą, nes tai sunku rasti
kitą tokį kambarį Kinijoje.

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




Klientų apžvalga



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

