
Sininen väri kynttilän purkit lasi kannet tukku

Sunny Glassware pystyy paitsi suorittamaan OEM / ODM-
tilauksia myös auttamaan monia tuotemerkkejä
konseptisuunnittelusta tuotannon valmistamiseen.

 

Tämän kynttilän purkin ominaisuudet

1. Muoti ja kuuma muoto
2. Suosittuja värejä
3. Ympäristönsuojelu ja kierrätys



 

Miksi valita Sunny kynttilänjalka

 



Markkinoilla erotettu etu

• Keskity ylellisyyteen
• Noin 80% yhdysvaltalaisten hajustemerkkien
toimittaja
• ANSI / ASQ Z1.4 plus 6 aurinkoinen 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

 



Joustava kokosuunnittelu kasvattaa
markkinoitasi nopeasti

Saatavana räätälöityjä malleja ja erikokoisia

Vahvan tuen avulla asiakkaamme kasvavat
nopeasti pienistä laboratorioista alan johtajiin.
• Runko ：
• Yläläpimitta: 82 * 82mm
• Pohjan halkaisija: 82 * 82 mm
• Korkeus: 50mm
• Paino: 202g
• Kapasiteetti: 150ml
Kansi:
• Yläläpimitta: 83 mm
• Korkeus: 15mm
• Paino: 110g
Autamme markkinointia nopeasti kasvavia
pienyritysasiakkaita olemaan alan vertailuarvo

 
 

Elämänskenaariot

• Koristele romanttinen illallinen kahvilassa
tai baarissa
• Täydellinen sisustus kotiin, hotelliin tai
puutarhaan
• Lahjat suloiselle rakastajalle
• Jokainen tilaisuus koristeluun

Ostimme 1800 neliömetrin kansainvälisen toimiston Shenzhenistä.



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.

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


 
Todistuksemme

ASTM ISO9001-2015 Vihreä ja sosiaalinen vastuu
Polidyn lausunto



Alla on kuvia suurimmista verkkokaupoista. Katso lisätietoja tehtaalta: Tehdaskierros

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


 
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
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

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


 


