
sisustus kirkas iso lasi kynttilä maljakko

Miksi valita Sunny Lasit

Päällimmäinen omistautuminen designKoskaan puristus laatu
Sunny Lasit tiukasti suojella asiakkaita" mallejaKaikki äskettäin suunniteltu kohteita meiltä
Haven "t kopioitu kolmessa vuodessa.

Tuotteen laatu on pääpaino Sunny Lasit. Aurinkoinen Lasitavara kerran purettu 80000 kpl
lasiastiassa tuskin näkyvä tahra.

Kynttilä Purkit Kuvaus



Ainutlaatuinen markkina etu

. Keskity malleja

. kynttilänjalka toimittaja 80% USA: tuoksu merkki

. AQL plus 6 tiukka ja aurinkoinen QC testistandardit

. Laadun säilyttämiseksi sopusoinnussa näytteen ja
irtotavaraa

Seremonia suunnittelu tietoisuus

. Suunnitellut palkittu ammattilainen SG

. Sai NEST Tuoksut erittäin ihailua

. Ystävä tai liikesuhde lahja

. Rentoutumista ja romanttinen elämä



Joustava koko muotoilu mahdollistaa markkina
kasvaa nopeasti

Tuotenumero: SGJD21101601
Top dia: 186 mm
Pohja dia: 120 mm
Korkeus: 230mm
Paino: 2410g
Capcity: 3000ml
MOQ: 10000PCS

Mukautettuja malleja ja eri kokoja

Vahvaan tukea asiakkaamme kasvavat nopeasti, pienistä
labs teollisuuden johtajia.











Tuotenumero. SGJD21101601

materiaali lasi-

alus puristettu lasi kynttilä purkit

Näyteaika 1. 5 päivä, jos on lasi muoto ja koko
2. 15 päivää, jos tarvitset uusia muotoja ja kokoja lasi

Pakkaus Tavallista pakkaus, 4 kappaletta sisälaatikon, 48 kpl laatikko

tuote Kapasiteetti 500000 ~ 1.000.000 kappaletta kuukaudessa

Toimitusaika 35 päivän kuluessa sen jälkeen, kun näytteet ja vahvistaman

Maksuehdot 30% talletus T / T etukäteen ja tasapaino vastaan kopio B / L

Toimitus Meriteitse, ilmateitse, kautta ilmaista ja Laivameklarin hyväksyttävää



Tuotteen ominaisuudet1. Etusivu tarvikkeet lasi kynttiläpurkki korkealaatuisista
2. Voidaan käyttää hotellissa, kotona, jne
3. Tapaa ASTM

Valintasi 1. Eri malleja ja kokoja varten valinta
2 väliä väri maalattu, viileä, pinnoitus, laser malli Processing leikkuri
3. Special paketti kutistua elokuva, väri lahjapaketti, valkoinen lahjapaketti jne
4. Meillä on ammattitaitoinen työpaja ja varasto varmistaa toimitusaika

Sunny Glassware Team ja Office

tehtaan Show





Pakkaus Ja laivaus





Sertifikaatit



Näytteen Huone ja Trade Show

Sunny Lasithetkellä yli 5000 nimikettä Shenzhen näyte tilaa laajasti valinnan. se voitti suuri asiakas arviointijärjestelmä.
Tervetuloa Shenzhen Office! Kuva koska seuraava on vain yksi osa meidän omistamat suunnittelu kynttilänjalat, Tervetuloa
Shenzhen Office löytää suosikkisi, se tuo sinulle yllätys becasue se "vaikea löytää toista toimittaja tällaista Kiinassa.

https://www.candleholdermanufacturer.com/
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




asiakkaat Review



https://www.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html



