
mehiläinen lasi Aurinkoiset lasitavarat -tuotteesta
PS: Sunny Glassware oli hakenut patenttia omiin malleihimme, ne ovat tekijänoikeuksien
suojaamia, eivätkä ne saa näyttää muita toimittajia tarjoamasta tai kopioimasta. Sillä
välin se voi olla oma tuotemerkkituotteesi, eikä se toimittaa muita, kun teet tilauksen
määritetyllä määrällä.

 

Tuotenumero. SGS161109004
Materiaali Korkea valkoinen lasinen kynttilänjalka
alus koneella valmistettu kynttilän purkki
Näytteiden aika 1. 5 päivää, jos purkin muoto ja koko on olemassa

2. 15 päivää, jos tarvitset uuden muodon ja koon purkin
Pakkaus Normaali pakkaus, 4 kpl sisäkotelossa, 48 kpl laatikossa
Tuotteen kapasiteetti 500000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa
Toimitusaika 45 päivän kuluessa näytteestä ja järjestyksessä vahvistettu
Maksuehdot 30% talletus T / T: llä etukäteen ja tasapaino B / L-kopiota vastaan
Lähetys Meritse, lentäen, pikakuljetuksella ja jakelukuljettaja on hyväksyttävä
 
Tuotteen ominaisuudet

1. Sisustus lasi kynttilän purkki
2. soveltuu käytettäväksi hotellissa, talossa jne.
3. Tapaa ASTM-testi

 
 
Valintasi mukaan

1. Eri mallit ja koot valintaa varten
2 Mikä tahansa värimaalattu, kylmä, galvanointi, lasermalli
3. Erikoispakkaus kutistekalvona, värillisenä lahjapakkauksena, valkoisena lahjapakkauksena
jne.
4. Olemme yksinomaan työntekijöitä laadunvalvonnassa
5. Meillä on ammattitaitoinen työpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi

Miksi valita Sunny Design -kynttilänjalat

 

 



Markkinoilla erotettu etu

. Keskity ylellisyyteen

. Noin 80% yhdysvaltalaisten
hajustemerkkien toimittaja

. AQL plus 6 Sunny tiukka QC-
tarkastusstandardi

. Pidä laatu yhdenmukainen näytteiden ja
irtotavaroiden kanssa

 

 

 

Seremoniasuunnittelu

. Hankittu Made of in China -palkintojen kauneus

. Sain NEST-tuoksuja suuresti ihailemaan

. Ystävät tai liikesuhde lahjoja

. Rentoutuminen ja Relife

 

 

 



 

 

 

Elämänskenaariot

. Koristele romanttinen illallinen kahvilassa tai
baarissa

. Täydellinen sisustus kotiin, hotelliin tai
puutarhaan

. Lahjat suloiselle rakastajalle

. Jokainen tilaisuus koristeluun



Aurinkoinen tuotemerkki

 

 

Perustaja Sano

Sunny Glassware perustivat Frank ja Alice vuonna
1992, jotka tarjoavat johtavan erinomaisen
yhdistelmän lasitavarateollisuuden hintojen, laadun
ja reagointikyvyn välillä.

Sunny harjoittaa jatkuvasti lasiesineiden
suunnittelua ja valmistusta, yli 10 tuotelinjaa on
saatavana käsin puhalletuista veneistä koneeseen
puristettuihin, koneen puhallettuihin ja IS-koneisiin
tehtyihin jne. painatus, tarratulostus, galvanointi,
himmeä, silkkipaino, hiekkapuhallettu ja
ionipinnoitus jne. ISO 9001: 2008/2015,
Enterprise Intellectual Property sekä Green &
Social Compliance Statement -sertifikaatit ovat
myöntäneet kolmannen osapuolen
sertifiointiyritykset. Muotteja on noin 5000, jotka
kattavat kaikki päivittäin käytetyt lasiesineet ja
keraamiset tavarat, esim. borosilikaattilasi, pullot,
juomalasit, kynttilänjalat, purkit, astiat, astiat ja
juomatuotteet jne. Tuotteet voivat täyttää FDA: n,
LFGB: n, CA 65: n, ASTM: n, astianpesukoneen testin.

Frank oli koskaan törmännyt ympäriinsä8000
kappalettalasiset kynttilänjalattiukkana
valvontajärjestelmänä hän voitti asiakkaiden
luottamuksen. Sen jälkeen vientimarkkinamme ovat
laajentuneet nopeasti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan,
Eurooppaan, Oseaniaan ja Aasiaan. Jotkut
yhdysvaltalaiset tunnetut merkkituotteet, kuten
NEST Fragrance, pitivät pitkäaikaisia 
yhteistyösuhteita Sunnyn kanssa.

Mitä omistamme

Sunny Glassware läpäisi ISO 90012008/2015 QMS -sertifikaatin ja otti käyttöön Enterprise Intellectual
Property -standardin asiakkaiden etujen suojaamiseksi.

 

 

 

https://www.okcandle.com
https://www.okcandle.com/products/glass-candle-holder.htm


 

ISO 9001: 2015 Yritysten henkinen omaisuus Patentti nro:
201630655323.4

Esimerkkihuoneen esittely

 

Aurinkoisia lasitavaroita on läsnä yli5000 tuotetta Shenzhenin näytetilassalaajaan valikoimaan. se voitti suuren
asiakasarviointi.Tervetuloa Shenzhenin toimistoon! Seuraava kuva onvain yksi osa omistamistamme kynttilänjalkoista,
Tervetuloa Shenzhenin toimistoon etsimään suosikkisi, se tuo sinulle suuren yllätyksen, koska on vaikea löytää toista
tällaista toimittajaa Kiinasta.

 

 
Online Factory Tour

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


 
Katso täten tuotantolinjamme video verkossa ja tervetuloa käymään paikan päällä.
 

Konepuhallettu tekniikka Machine Press -tekniikka

IS-konetekniikka Käsin puhallettu tekniikka

 

Lisää videoita

 

Koneella puristettujen kynttilänjalkojen ominaisuudet
Kynttilänjalat, jotka täyttävät seuraavat ominaisuudet, käytetään Normaly Open Mold -koneella puristettua käsityötä.
Yläreunan halkaisija on alempi
. Massatuotanto korkealla MOQ: lla
. Kohokuvioitu kuvio ulkoseinässäSeinä
. Max-Min-paksuus: 1,5 ~ 10 mm
. Pohjan paksuus: 4 ~ 30 mm
. Alhainen hintaHieno kuvio ulkoseinällä.
 

Levitysmenetelmä
1. Käyttämällä sitä aikuisen ohjauksessa
2. Pese se puhtaalla tai kiehuvalla vedellä ennen käyttöä
3. Älä kosketa lasikupin reunaa, yritä ottaa sen pohja tai kahva

Varoitukset

http://youtu.be/ckaydopPj6I
http://youtu.be/E9ZN3qfno_I
http://youtu.be/vY5nBDDoN5M
http://youtu.be/ls5Gy2jsyeU
http://www.okcandle.com/About-glassware/Produt-video.html


1. Olut, punaviini, valkoviini, juoma tai kuuma vesi eivät saa olla liian täynnä
2. Vältä satuttamasta lastesi kättä, laita se paikkaan, johon he eivät pääse
3. Vältä putoamista, törmäyksiä ja voimakkaita iskuja
4. Ei saatavilla mikroaaltouunille
5. Älä laita sitä suoraan avotulen päälle, jotta se ei halkeile
 
Lisää kynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
vieraile verkkosivustollamme: http://www.okcandle.com/
Tai täällä voi auttaa sinua tuntemaan meitä: UKK
 

PS: Sunny Glassware oli hakenut patenttia omiin malleihimme, ne ovat tekijänoikeuksien
suojaamia, eivätkä ne saa näyttää muita toimittajia tarjoamasta tai kopioimasta. Sillä
välin se voi olla oma tuotemerkkituotteesi, eikä se toimittaa muita, kun teet tilauksen
määritetyllä määrällä.

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

