
Väri pohjainen betonikynttilänjalka erikokoisia

 

Tuotteiden tiedot
 
Nimi Väri pohjainen betonikynttilänjalka erikokoisia



Tuotteen tiedot  
Tuote nro: SGYC18012502
Yläläpimitta: 90,5 mm
Pohjan halkaisija: 73,5 mm
Suurin halkaisija: 106
Korkeus: 88,6 mm
Paino: 410g
Kapasiteetti: 400ml
 

Materiaali Betoni

Lisätarvikkeet  
korkki, keraaminen / metalli / puukansi, vaha, sydänlanka, leikkaus jne.
 

Suorittaa loppuun tarra, väripäällyste, elohopea, laser, himmeä, pinnoitus, lasitettu jne.

Pakkaus 1. 24/36/48/72 kpl tavallista vientipakkausta kohti
2. Väri / valkoinen / ruskea laatikkopakkaus
3. Ylellinen lahjapakkausten pakkaus
4. Kutistuvat pakkaukset
Yksittäinen / asetettu laatikko pakkaus
Räätälöity pakkaus

Vahvuutemme

Olemme ammattilainen kynttilänjalka valmistaja, pääaine erilaisissa kynttilänjalatvaihtelevat lasinen
kynttilänjalka, keraaminen kynttilänjalka, marmorinen kynttilänjalka, Betoninen kynttilänjalka, Tina
kynttilänjalka, Ruostumaton kynttiläpurkki jne.
2. Täydellinen koti / kauppa / supermarket / ravintola / hotelli / baari / KTV jne.
3. Ammattimainen suunnittelijatiimi, joka voi auttaa suunnittelemaan ja avaamaan uuden muotin
vaatimuksesi mukaan.
4. Jälkikäsittely: väripäällyste, pinnoitus, elohopea, värikkäiden, kaiverrus, painatus, tarra, suihkuväri,
huurteinen, kultapinnoitus, käsinpiirustus jne
5. Pieni MOQ on hyväksyttävä. Meillä on säännöllisiä tuotteita tukemaan sinua.

Palvelumme * Vastaa sinulle 24 tunnin sisällä
* Valintasi tuotteet
* Täysin tuotantojärjestelmä
* Taitavat tehtaan työntekijät
* Sekä kone- että käsintehty linja palvelua varten
Kokenut QC-tiimi tarkastaa tuotteet kattavasti ja tiukasti
AQL-standardin mukaan
* Luova suunnittelija innovoi uusia tuotteita yli 15 tyyliin kuukausittain
* Ammattitaitoinen logistiikkaosasto toimittaa ovipalveluja

MOQ 1000
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Yhteensopivat lisävarusteet:
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Sunny Glassware on johtava kynttilänjalan toimittaja Kiinassa vuodesta 1992, lasi / keraamiset / betoniset kynttilänjalkamme
ja vastaavat tarvikkeet
pääasiassa vientiä Yhdysvaltoihin, EU: hun, AU: han yli 24 vuoden kokemuksella. Olemme tiukasti laadun kanssa, QC-
tiimimme tarkastaa tuotteet
raaka-aineesta tuotantoon ja sitten pakkaamiseen vaihe vaiheelta, tarkastus tiukasti AQL-standardin mukaisesti.
 
Palvelumme seuraavasti:

--Erilaisia muotoja ja kokoja, myös tervetuloa oma suunnittelu.
--Lisävarusteet: korkki, lasi / metalli / puu kansi, vaha jne.
--Koriste: tarra, väripäällyste, elohopea, laser, himmeä, pinnoitus jne.
--Pakkaus: normaali turvapakkaus, väri / valkoinen / lahjapakkaus, tunnettu pakkaus saatavilla.
Suunnitteluvoima: yli 15 innovaatiota kuukaudessa.
--QC-tiimi: yli 10 ammattitaitoista henkilökuntaa tarkastaa tuotannon tiukasti ja kattavasti, jotka täyttävät AQL-standardin.
--- Näyte: 7 päivän kuluessa
--- Sertifikaatti: ASTM, 100% lyijyä ja kadmiumia.
 
Meidän kasvot:
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Tuotanto:
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Suhteellinen OEM-palvelumme:
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Showroomimme:
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Todistus:
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Ota yhteyttä minuun:
 
Lisää betonikynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
vieraile verkkosivustollamme: http://www.okcandle.com/
Tai voi auttaa sinua oppimaan lisää meistä: UKK
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