
matta valkoinen keraaminen kynttilänjalat kanssa
pyöreäpohjainen

tuotteet tiedot
Nimi matta valkoinen keraaminen kynttilänjalat kanssa pyöreäpohjainen

Osa tiedot Tuote nro.:SGMK21102735
Top dia: 83mm
Bottom dia: 81.5mm
Korkeus: 104 mm
Paino: 307g
Kapasiteetti: 390 ml

Materiaali Keraaminen

Lisätarvikkeet korkki, keraaminen / metalli / puu kansi, vaha, Wick, leikkaus jne

Viedä loppuun tarra, väri pinnoite, elohopea, laser, himmeä, pinnoitus, lasitettu jne.

Pakkaus 1. 24/36/48/72 kpl standardi vienti pakkausta
2. Väri / valkoinen / ruskea laatikko pakkaus
3. Luxury lahjapaketti pakkaus
4. Shrinking pakkaus
5. Yksittäiset / set laatikko pakkaus
6. Räätälöidyt pakkaus

vahvuutemme

1. Olemme ammatillinen kynttilänjalka valmistaja, suuret erilaisissa kynttilänjalat, vaihtelevat lasi
kynttilänjalka, keraaminen kynttilänjalka, marmori kynttilänjalka, Betoni kynttilänjalka, Tina
kynttilänjalka, Ruostumaton kynttiläpurkki jne.
2. Täydellinen home / store / supermarkettia / ravintola / hotelli / baari / KTV jne
3. ammattimainen suunnittelija joukkue, joka voi auttaa suunnittelemaan ja avaavat uusia homeen
perustuu vaatimus.
4. jälkikäsittely: väri pinnoite, pinnoitus, elohopea, irisoiva, kaiverrus, painatus, tarra, spray väri,
pakkasella, kultaus, käsi-piirustus jne.
5. Pienet MOQ on hyväksyttävää. Olemme säännöllisesti tuotteita tukenasi.

Palvelumme * Vastaa 24 tunnin kuluessa
* Valikoiman tuotteita valinnat
* Täysin tuotantojärjestelmä
* Ammattitaitoiset tehtaan työntekijöiden
* Sekä konelinjan ja käsintehtyjä linja palveluksessanne
* Kokenut QC joukkue tarkastaa tuotteiden kokonaisvaltaisesti ja tiukasti mukaan
että AQL standardi
* Creative designer innovoida uudet tuotteet yli 15 tyylejä kuukausittain
* Professional Kuljetuksia toimittaa ovelle palvelua

MOQ 3000
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Hyväksytty tarvikkeet:
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Sunny Lasit on johtava kynttilänjalkoja toimittaja Kiinassa vuodesta 1992, meidän lasi / keraaminen / betoni kynttilän purkit
jne ja sovitettu accessorries
pääasiassa vientiin Yhdysvaltoihin, EU, AU yli yli 24 vuoden kokemus. Me "uudelleen tiukasti laatua, meidän QC joukkue
tarkastaa tuotteet
raaka-aineen tuotantoon sitten pakkaus askel askeleelta, tarkastuksen tiukasti mukaan AQL standardi.
Palvelumme kuin seuraavat:

> Different shapes and sizes available, also welcome your own design.
> Accessories: cap, glass/metal/wood lid, wax etc.
> Decoration: decal, color coating, mercury, laser, frosted, plating etc.
> Packing: normal safety packing, color/white/gift box packing, customized packing available.
> Design power: more than 15 innovations monthly.
> QC team: over 10 professional staffs inspect the production strictly and comprehensively, which meet AQL standard.
> Sample: within 7 days
> Certification: ASTM, 100% lead& cadmium free.
Meidän Facotry:
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tuotanto:

http://www.okcandle.com/


Tiimimme:
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Showroom:

http://www.okcandle.com/


Todistus:

Ota yhteyttä minuun:
lisää keraaminen kynttilänjalka tai lasi,
käy sivuillamme: http://www.okcandle.com/
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Tai, avulla voit oppia lisää meistä: Usein kysytyt kysymykset

http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

