
Tyhjät keraamiset kynttilänjaloset metallilasilla
kotituoksulle

 

 
Nimiketunnus. SGTX17060905D -yte

Materiaali keraaminen kynttiläteline metallilasilla

Veneet käsinte tehty keraamiset kynttilänjalkijat, joissa lasitettu lasitus

Näytteiden aika 1. 5 päivää, jos keraaminen muoto ja koko on
2. 15 päivää, jos tarvitset uuden muodon ja koon keraamista

Tuotteen kapasiteetti 500 000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

Tuotteiden ominaisuudet

 
1. Käsinte tehty kodin sisustus keraaminen kynttiläteline
2. käytetään tuoksukynttilöihin, vahaan jne.
3. Se voi olla eri värikuvio ja muodot tarvittaessa

 

 
 

Toimitusaika 1. 35 päivän kuluessa näytteestä ja vahvistetussa järjestyksessä.
2. 7 päivää, jos meillä on tavaroita varastossa

Maksuehdot 1. 30% talletus T / T etukäteen, saldo sen jälkeen, kun on näytissä kopio B / L
2. L/C, Escrow, T/T ja Western Union voivat olla hyväksyttäviä, mutta eri maissa eri maksuehdot.

Pakkaaminen ja
toimitus

x portti, jossa on munanjakaja
2. Meriteitse, ilmateitse, pikajunalla ja toimitusasiamiehellä, jotka ovat hyväksyttäviä tarpeen
mukaan.

 
Miten voimme auttaa?

1. Erilaisia malleja ja kokoja valintaan
2 Mikä tahansa värimaalattu, kylmä, sähköpinnoitus, lasermalli Prosessointileikkuri
3. Erikoispaketti kutistekalvona, värilahjalaatikkona, valkoisena lahjapakkauksena jne.
4. Olemme yksinoikeudella laadunvalvonnan työntekijöitä lupaamaan laatua.
5. Meillä on ammattimainen työpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi
 
Tuotteen käyttö

1. Keraamisia canlde-pitimisiä voidaan käyttää hääkoristelussa, kodin sisustuksessa, juhla-ateriassa jne.,

http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm


2. Tämä kynttiläsäiliö on erittäin hieno upea keskipiste tapahtumalle
3. Keramiikkakynttiläpurkit voivat koristella sisä- ja ulkotilat tällä herkällä ruusuhahmolasikynttilätelineellä.
4. Keraaminen kynttilä-astia on ihana lahja kuin talonlämmitteet ja muut tapahtumat.

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

http://www.okcandle.com/products/Decorative-handmade-soy-wax-ceramic-scented-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/Hot-sale-matt-white-marble-candle-bowl-for-home-fragrance.html
http://www.okcandle.com/products/Marble-scented-candles-in-ceramic-candle-jar-with-marble-decal-printing.html


 
Koristeellinen käsintehty

soijavaha keraaminen
tuoksukynttiläpurkki

 
Kuuma myynti matta valkoinen

marmori kynttilä kulho kotituoksu

 
 

Marmorintuoksuiset kynttilät
keraamisessa kynttiläpurkissa,
jossa marmorinen tarrapainatus

 
 
Shenzhen Sunny Glassware Co, Ltd perustettiin vuonna 1992. Olemme olleet tällä teollisuuden alalla yli 20 vuotta,
ammattimaisena valmistajana, olemme erikoistuneet lasiesineitä, lasiesineitä ja vientiä. Tuotelinjamme vaihtelevat
käsintehdystä koneellisesti valmistettuun. Olemme jo tuottaneet runsaita tuotteita, kuten lasi tumbler, borosilikaatti lasi,
shottilasi, maljakko, kulho, kynttilänjalka, stemware, tuhkakuppi, astiat, driking lasi, jne. kaikki päivittäiset lasiesineet,
yhteensä on yli 4000 erilaista tyyliä. Meillä on erinomainen suunnittelutiimi innovatiiviseen tuoteluontiin ja tiukka QC-
repeämä laadukkaaseen asumiseen. Myös OEM/ODM-palvelinta tuetaan.
 

 

http://www.okcandle.com/products/Gold-color-hexagon-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/Gold-color-hexagon-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/Gold-color-hexagon-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com




 
Lisää keraaminen kynttiläteline tai lasiesineitä,
käy verkkosivuillamme: http://www.okcandle.com/
Voit myös auttaa sinua oppimaan lisää meistä: Ukk

 

http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

