
Dolomiitti valkoinen ja sininen keraaminen purkki kannella

 
 

Tuote nro.

Tuote nro: SGMY17081204
Yläläpimitta: 80mm
Pohjan halkaisija: 80 mm
Korkeus: 103mm
Paino: 205 g
Tilavuus: 370 ml

Kansi:
82x65x20 mm
83 g
MOQ: 1200kpl
Näyteaika: 7 päivää

Materiaali Keraaminen dolomiitti

Oppaat ja lisävarusteet * tarra, väripäällyste, elohopea, laser, himmeä, pinnoitus, lasitettu jne.
* korkki, keraaminen / metalli / puu kansi, vaha, sydänlanka, leikkaus jne

Pakkaus

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

Lisätietoja keramiikasta

Eri keraamisilla materiaaleilla on erilainen toleranssi, normaalisti,
Keramiikan mitatoleranssi:
* seinämän paksuus ja koko: 3 mm virhe
* paino: virhe 20%

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 tyylillä kuukausittain
* Ammattitaitoinen logistiikkaosasto toimittaa ovipalveluja

 
 





 
 

 
 
Sunny Glassware on johtava kynttilänjalan toimittaja Kiinassa vuodesta 1992 lähtien, lasi / keraamiset / betoniset
kynttilänjalkamme jne.
Lisätietoja Sunny Glassware -tuotteistamme:

1. Lasitavara läpäisi FDA-testin (amerikkalaisten lasituotteiden turvallisuustesti);

2. Riippumaton logistiikkaosasto, tiukat QC-esikunnat, laadunvalvontahenkilöt, myyntitiimi kaikkien ongelmien
ratkaisemiseksi
tuotteen tuotannon aikana, turvallista ja luotettavaa;



3. Nopea ja kiireellinen tilaus: Kapasiteetti: noin 0,5-1 miljoonaa / kk;

4. Sisustus: paketin koristelu, lahjapakkaus;

5. vahvuus: lasermaalaus, tarra tulostus, pakkanen.

_______________________________________________________________________

Sunnyn edut:

1.Päätuotteet: lasikupit, lasinen teekannu, viinikuppi, lasikynttilänjalka, kulho, astia jne.
2. prosessi, kuten tarrapainatus (logopainatus), värien ruiskuttaminen, kuorrutus;
3. käsityöt: ihmisen tekemä, koneella puristettu, kone puhallettu, käsintehty;
4. vahvuus: spray väri, lasermaalaus, tarra tulostus, pakkanen.
5. kapasiteetti: noin 0,5-1 miljoonaa / kk;
6. sisustus: Paketin sisustus, lahjapakkaus;
7. ohittaa FDA, lyijy ja kadmium turvallinen;
8,7-14 päivän näytteen läpimenoaika;
9. 35 päivän sisällä tuotannon läpimenoaika.
 
Meidän kasvot:

 
Showroomimme:



 
 
Todistus:



 

Kotisivu

http://www.okcandle.com/

