
Mukautettu ylellinen ruusukultainen keraaminen
kynttilänjalka kannella

 

Tuotteen nimi Mukautettu ylellinen ruusukultainen keraaminen kynttilänjalka kannella
Tuote nro. SGJF16121601

Koko

Purkki:
Yläläpimitta: 72 mm
Pohjan halkaisija: 71 mm
Korkeus: 51mm
Paino: 101g
Kapasiteetti: 105ml
Noin 2 OZ-vahaa

Kansi:
Yläläpimitta: 73 mm
Korkeus: 14mm
Paino: 51g

OEM Mikä tahansa mukautettu kapasiteetti ja muotoilu ovat käytettävissä
Tuotenimi Aurinkoiset lasitavarat

Näyteaika 1. Tuotteiden muodossa ja koossa on 5 päivää olemassa
2. 15 päivää, jos tarvitset uuden muodon ja koon tuotteita

Pakkaus Turvapakkaukset normaalit 24kpl / 36kpl / 48kpl / pakkaus jne. Viedään munanjakajalla

Moq 5000
Toimitusaika 35 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta
Maksuehdot 30% talletus T / T: llä etukäteen, saldo B / L-kopion näyttämisen jälkeen

Tuotteen ominaisuus

1. korkea laatu ja kilpailukykyiset hinnat
2.Tutustu FDA-, SGS-, LFGB-testiin jne.
3. ympäristöystävällinen
4. koskee laajalti häät, juhlat, talo, baari jne.
5.Kone tehty

 



 



 



 



Värillinen joulu ontto
keraaminen kynttilänjalka

Tukkumyynti värillinen
joulu ontto keraaminen
kynttilänjalka

Joulukoristeellinen
käsintehty värillinen ontto
keraaminen kynttiläpurkki

http://www.okcandle.com/products/Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Votive-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/Wholesale-Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/christmas-decorative-hand-made-colored-hollow-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Votive-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Votive-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/Wholesale-Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/Wholesale-Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/Wholesale-Colored-Christmas-Hollow-Ceramic-Candle-Jar.html
http://www.okcandle.com/products/christmas-decorative-hand-made-colored-hollow-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/christmas-decorative-hand-made-colored-hollow-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/christmas-decorative-hand-made-colored-hollow-ceramic-candle-jar.html


 

 

 



 
Maksuehdot
1. 30% talletus T / T: llä etukäteen, saldo B / L-kopion näyttämisen jälkeen
2. L / C, Escrow, T / T ja Western Union voivat olla hyväksyttäviä, mutta eri maissa erilaiset maksuehdot
 
Ammatilliset palvelut
 

 
1. Eri malleja ja kokoja kynttilänjalat valintaa varten.
2 Mikä tahansa väri maalattu, kylmä, galvanointi, laser, lasitus kynttiläpurkki malli Käsittely on käytettävissä
3. Erikoispakkaus kutistekalvona, värillisenä lahjapakkauksena, valkoisena lahjapakkauksena jne.
4. Olemme yksinomaan työntekijöitä laadunvalvonnassa
5. Meillä on ammattitaitoinen työpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi
 
Tuotteen käyttö

 
1. täydellinen hääkoristeluun, kodinsisustukseen, juhliin, juhlaan jne.
2. Täydellinen upea tapahtuman keskipiste
3. Se voi sisustaa sisätiloissa ja ulkona tällä herkällä ruusuhahmolla kynttilänjalka.
4. Se on hieno lahja kodinlämpöinä ja muina tapahtumina.
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Lisää kynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
vieraile verkkosivustollamme: http://www.okcandle.com/
Tai tässä voi auttaa sinua tietää enemmän meistä: UKK
Odotamme innolla kyselyäsi ja yhteistyötä.
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