
Candy-väriset keraamiset kynttilänjalat puukannella

Pakkaustapa: hiilikuitujakaja tai sisäkotelo tai mikä tahansa pyyntösi

Pääpakkauksen määrä: 24 kpl

Näytteen läpimenoaika: 5-7 päivää

Tuotannon läpimenoaika: 35 päivää

Tuotannon yksityiskohdat

Koko  
Tuote nro: SGJF18080830 (16121308)
Yläläpimitta: 103mm
Pohjan halkaisija: 98 mm
KTaikeus: 115mm
Paino: 364g
Kapasiteetti: 630ml

Kannet ：
Halkaisija: 105 mm
Korkeus: 20mm
Viimeistely: kaikki asiakkaan pintakäsittelyt ovat saatavilla
MOQ: 1000 kpl

Näytteiden aika 1. 5 päivää, jos exist muotoinen ja koko
2. 15 päivää, jos tarvitset uutta muotoa tai kokoa

Pakkaus Normaali pakkaus, Yksittäinen lahjapakkaus, PVC-laatikko, ikkunalaatikko, värirasia, valkoinen
laatikko, etc.

Tuotteen kapasiteetti 500000 ~ 1 000 000 kpl kuukaudessa

Toimitusaika 35 päivän kuluessa näytteen ja tilauksen vahvistamisesta

Maksuehdot 30% talletus T / T: llä etukäteen ja saldo B / L-kopiota vastaan
Lähetys Meritse, lentäen, Expressillä ja kuljetusasiamiehesi on hyväksyttävä

 
Tuotteen ominaisuudet

1. Käsi tehty keraaminen kynttiläpurkki
2. Pubissa käytettävä keraaminen astia, h ome , ravintolat, hotelli jne
3. Ammattimainen Q / C laadunvalvontaan
4. Kilpailukykyinen hinta ja laatu
5. Pian lähetys

 
Valinnoillesi

1. Kaikki logon painatus runkoon
2. kaikki värimaalatut, halla, galvanointi, kuvio laserleikkaaja viimeistelyyn
3. Erikoispaketti, kuten kutistekääre, värillinen lahjarasia, valkoinen lahjapakkaus jne
4. Avaa uusi muotti lasille, puulle, muoville tai metallille haluamallasi tavalla
5. Eri koko ja muodot vastaavat tarpeitasi

 

Edut ja edut

 Edut Sinun edut

1. Kokea Yli 20 vuotta lasitavaroiden toimittaja Olla pitkäaikainen ja luotettava kumppani
2. Laatu * Pätevä QC-tarkastusryhmä Voit luoda kuuluisan tuotemerkin nopeasti

http://sunnyglassware.en.alibaba.com/custom_page_2/Our_Factory.html
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/quality_control.html


3. Todistukset
* ISO9001: 2008
* Vihreät ja sosiaaliset vaatimustenmukaisuustodistukset
* ASTM, CA65, FDA, LFGB, astianpesukone -testi

Laadunvarmistus kuluttajille

4. Näyte * Näyte valmis 10 päivän kuluessa
* OEM / ODM-tilaukset ovat tervetulleita

* Varmista pätevät massatuotteet
* Joustava mukautettu suunnittelu tukee

5. Design * Vahva suunnittelutiimi
* 15 uutta tuotetta julkaistaan kuukausittain

* Ainutlaatuinen muotoilu
* Paranna kilpailukykysi markkinoilla

6. Kapasiteetti * 20,00 neliömetrin tehdas
* 14,4 miljoonaa kappaletta kuukaudessa

* Tavata joukkotilauksesi
* Lyhennä toimitusaikaa

7. Logistiikka Meillä on oma oma
SUNNY WORLDWIDE LOGISTICS (SZ) LIMITED

* Saumaton viestintä
* Vältä liian monta yhteyspistettä
* Tehosta hallintaa
* Säästä kustannuksia välillisesti

 

Tuotekuvat

 

http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/professional_certification.html?selected_type=MANAGEMENT
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/custom_page_2/Our_Factory.html
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/r_d_capacity.html
http://sunnyglassware.en.alibaba.com/company_profile/production_capacity.html
http://swwlogistics.en.alibaba.com/
http://swwlogistics.en.alibaba.com/




 
Or lisätietoja. (Kate, wechat: 8613713814226)

 

Tehdas







 

 

UKK

1) Voitko tulostaa lasille / keramiikalle?



Kyllä, voimme. Voisimme tarjota erilaisia tulostustapoja: silkkipainatus, kuumaleimaaminen, tarrojen
kiinnitys, halla, hiekkapuhallus jne.

2) Voimmeko saada ilmaisia näytteitä lasista?

Kyllä, voit. Näytteemme ovat ilmaisia vain asiakkaille, jotka vahvistavat tilauksen. Mutta rahti
pikalähetyksiä varten on

ostajan tilillä.

3) Voitteko yhdistää useita erilaisia tuotteita yhteen astiaan ensimmäisessä tilauksessani?

Kyllä me voimme. Mutta jokaisen tilatun tuotteen määrän tulisi saavuttaa MOQ.

4) Jos sinulla on laatuongelmia, miten voit ratkaista sen meille?

Kun tyhjennät kontin, sinun on tarkastettava kaikki rahti. Jos rikkoutuneita tai viallisia tuotteita on
todettu, sinun on otettava kuvat alkuperäisestä pakkauksesta. Kaikki vaatimukset on esitettävä 15
työpäivän kuluessa säiliön tyhjentämisestä. Tämä päivämäärä riippuu kontin saapumisaikasta.

5) miksi valitset meidät?

1. Meillä on runsaat kokemukset lasitavarakaupasta yli 20 vuoden ajan ja ammattitaitoisin tiimi.
2. Meillä on 10 tuotantolinjaa ja voimme valmistaa 15 miljoonaa kappaletta kuukaudessa, meillä on
tiukat prosessit, joiden avulla voimme ylläpitää yli 99 prosentin hyväksymisastetta.
3. Työskentelemme yli 1800 asiakkaan kanssa noin 80 maassa.

6) Entä MOQ?

Erilaiset tuotteet ovat erilaisia MOQ, joillekin varastossa oleville lasiesineille pienet tilaukset ovat
hyväksyttäviä.

7) Kuinka monta ihmistä T & K-osastollasi on?

Meillä on 5 ammattisuunnittelijaa, ja he kehittävät kuukausittain 15 innovatiivista mallia.

8) Voitteko antaa minulle alennuksen hinnasta?

Hinta riippuu määrästäsi, jos haluat hyvän hinnan pienellä tilauksella, voit tehdä enemmän määrää
kerralla ja jättää ne varastoon, pidämme tavarat sinulle, kunnes tarvitset.

9) Tuotteitasi voidaan käyttää mikroaaltouunissa ja uunissa?

Korkea borosilikaattilasi ja korkea käyttölämpötila ovat jopa 500 ° C, joten sitä on erittäin turvallista
käyttää mikroaaltouunissa ja uunissa.

10) Ovatko tuotteesi turvallisia päivittäiseen käyttöön?

Tietenkin kaikki tuotteemme läpäisevät laatusertifikaatin, FDA, SGS, CA pro 65, CE, joten älä huoli
siitä.

Tervetuloa kyselyyn ja toivon voivamme tehdä yhteistyötä kanssasi pian

Yrityksen tiedot

Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd. on yksi Kiinan lasitavaravalmistajista. Toimitetaan:



lasikeramiikka, kynttilänjalka, www.okcandle.com

Shenzhen Sunny Glassware Co, Ltd on perustettu vuonna 1992. Olemme olleet tällä alalla yli 20
vuoden ajan, ammattimaisena valmistajana, olemme erikoistuneet lasiesineiden suunnitteluun,
lasiesineiden valmistukseen sekä vientiin.

Tuotevalikoimamme vaihtelevat käsintehtyistä koneisiin. Olemme jo tuottaneet runsaasti tuotteita,
kuten lasimylly, borosilikaattilasi, ammuttu lasi, maljakko, lasikulho, kynttilänjalka, varsi, tuhkakuppi,
astiat, juomalasit jne. kaikki päivittäisessä käytössä olevat lasiesineet, kaikkiaan yli 4000 erilaista
tyyliä. Meillä on erinomainen suunnittelutiimi innovatiivisten tuotteiden luomiseen ja tiukka QC-kyynel
laadunvarmistukseen.


