
Luxury Owl face 365ml lasinen kynttilänjalka tukku

Erittäin valkoinen lasinen kynttilänpurkki häät- tai kodinsisustukseen.

Aurinkoiset  lasiesineet  ei  vain  tee  OEM  /  ODM-tilauksia,  vaan  myös  auttaa  monia
tuotemerkkejä aloittamaan tuotekonseptit.

 

 

 

 

 



 

Miksi valita Sunny kynttilänjalka

 

Merkittävä markkinaetu

. Keskity ylellisyyteen

. Noin 80% yhdysvaltalaisista
hajuvesimerkkitoimittajista

. AQL plus 6 tiukkaa QC-
testistandardia

. Säilytä näyte- ja irtotuotteiden
mukainen laatu

Joustava  kokosuunnittelu  voi
nopeasti  laajentua
markkinoillesi

Yläläpimitta: 85 mm
Pohjan halkaisija: 65 mm
Korkeus: 98mm
Paino: 405g
Kapasiteetti: 365ml

T e e m m e  i d e o i s t a s i  l u o v i a
tuoksutuotteita  ja  myymme  niitä
paikallisilla  markkinoilla.

 



Tuotteen ominaisuudet

1. Kodinsisustus korkealaatuisia
lasikynttiläpurkkeja.

2. soveltuu käytettäväksi hotellissa,
kodissa jne.

3. Täytä ASTM-testituotteen
ominaisuudet.
Voit valita

1. Erilaisia malleja ja kokoja, joista
valita.

2. Mikä tahansa värimaalaus,
leikkaus, pinnoitus,
lasermallinkäsittelytyökalu.

3. Erikoispakkaus kutistekalvolle,
värilliselle lahjapakkaukselle,
valkoiselle lahjapakkaukselle jne.

4. Meillä on
laadunvalvontaviranomaisia.

5. Meillä on ammattimaisia 
työpajoja ja varastoja toimitusajan
varmistamiseksi.

 

Elämän kohtaus

. Koristele romanttinen illallinen kahvilassa tai
baarissa

. Täydellinen perheille, hotelleille tai puutarhoihin

. Suloisen rakastajan lahja

. Mikä tahansa koristeellinen tilaisuus



Aurinkoinen tuotemerkki



Perustaja sanoi
Sunny  Lasiware  Frank  ja  Alice  perustivat  vuonna  1992,  ja  se
tarjoaa  erinomaisen  yhdistelmän  hintaa,  laatua  ja  hintaa.
Lasitavarateollisuuden  reagointikyky.

Sunshine  harjoittaa  lasiesineiden  suunnittelua  ja  valmistusta
manuaalisesta  puhallusmuovauksesta  mekaaniseen puristamiseen,
koneen puhallukseen ja IS-koneiden valmistukseen. Se voi räätälöidä
erilaisia  syväkäsittelytekniikoita,  kuten  värisuihku,  lasertulostus,
tarratulostus,  galvanointi.  ,  matta,  silkkipaino,  hiekkapuhallus  ja
ionipinnoitus.  ISO  9001:  2008/2015,  Yritysten  henkinen
omaisuus, Vihreän ja sosiaalisen vastuun lausunto Myönnetty
kolmannen osapuolen sertifiointiyritykseltä. Noin 5000 muottia, jotka
kattavat kaikki  päivittäin käytetyt lasiesineet ja keramiikat,  kuten
borosilikaattilasi,  pullot,  lasit,  kynttilänjalat,  tölkit,  pikarit,
ruokailuvälineet ja tuotteet, jotka täyttävät FDA: n, LFGB: n, CA 65:
n, ASTM: n ja astianpesukoneen testit.

F r a n k  m u r s k a s i  k e r r a n  8 0 0 0  k a p p a l e t t a
tuotteitalaatutietoisuutensa  vuoksi  tiukka  valvontajärjestelmä  on
vo i t tanut  as iakka iden  luot tamuksen .  S i i tä  läht ien
vientimarkkinamme  on  nopeasti  laajentunut  Pohjois-  ja  Etelä-
Amerikkaan, Eurooppaan, Oseaniaan ja Aasiaan. Joillakin tunnetuilla
amerikkalaisilla yrityksillä, kuten NEST Fragrance, on pitkäaikainen
suhde Sunnyyn.

Mitä meillä on

Sunny Glassware on läpäissyt ISO 90012008/2015 -laadunhallintajärjestelmän sertifikaatin ja ottanut
käyttöön yritysten henkisen omaisuuden standardit asiakkaiden etujen suojaamiseksi.
 

https://www.okcandle.com


ISO 9001: 2015 Yritysten
immateriaalioikeudet

Patenttinumero:
201630655323.4

Huonenäytenäyte

Sunny-lasiesineiden olemassaolo ylittääShenzhenin näytehuoneessa on 5000 kappalettaLaaja valinta. Se voitti paljon
vahvistusta Asiakkaan arviointi.Tervetuloa Shenzhenin toimistoon! Kuten allaVain osa suunnittelusta kynttilänjalkaa
meillä onTervetuloa Shenzhenin toimistoon löytääksesi suosikkisi, se tuo sinulle suuren yllätyksen, koska Kiinasta on vaikea
löytää tällaista muuta toimittajaa.

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


Glass Tuotanto Linja



 
Online tehdasvierailu
Katso täten tuotantolinjamme video verkossa, tervetuloa käymään paikan päällä.
 

Konepuhallustekniikka Mekaaninen puristustekniikka

http://youtu.be/ckaydopPj6I
http://youtu.be/E9ZN3qfno_I


IS-konetekniikka Käsipuhallustekniikka
 
Lisää videoita
Koneella puristetun kynttilänjalan ominaisuudet
Normaly Open Mold -koneella puristettua käsityötä käytetään kynttilänjalkojen valmistamiseen, joiden ylähalkaisija on
pohjan alapuolella
. Massatuotanto korkealla MOQ: lla
. Kohokuvioitu kuvio ulkoseinässä
. Suurin - vähimmäispaksuus: 1,5 ~ 10 mm
. Pohjan paksuus: 4 ~ 30 mm
. Edulliset hienot kuviot ulkoseinässä.
 
 

Pakkaus & laivaus

http://youtu.be/vY5nBDDoN5M
http://youtu.be/ls5Gy2jsyeU
http://www.okcandle.com/About-glassware/Produt-video.html




Levitysmenetelmä
 
 
1. Käytä sitä aikuisen ohjauksessa
2. Huuhtele vedellä tai kiehuvalla vedellä ennen käyttöä
3. Älä koske lasin reunaan, yritä poistaa lasin pohja tai kahva

Varotoimenpiteet
Olut, viini, valkoviini, juomat tai kuuma vesi eivät voi olla liian täynnä
2. Pidä se poissa ulottuvilta, jotta et vahingoita lapsesi kättä.
3. Vältä putoamista, törmäyksiä ja voimakkaita iskuja
4. Ei koske mikroaaltouuneja
5. Halkeilun estämiseksi älä aseta sitä suoraan avotulelle.
 
Lisää Kynttilänjalka Tai mitä tahansa lasiesineitä,
Käy verkkosivustollamme: Http://www.okcandle.com/
Tai tässä voi auttaa sinua ymmärtämään meitä: UKK

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

