
Kuuma myynti 22oz tylsä viimeistely värikäs timantti
keraaminen kynttiläpurkki

 

Nimiketunnus. SGJF16121308

Materiaali Keraaminen/posliini
Käsitellä Käsinte tehty kynttilänjalka

Näytteiden aika 1. 5 päivää, jos lasi on muoto ja koko
2. 15 päivää, jos tarvitset uuden muodon ja kokoisen lasin

Pakkaus Normaali pakkaus, 4 kpl sisälaatikossa, 48 kpl laatikossa

Tuotteen
kapasiteetti

500 000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

Tuotteen
ominaisuudet

1. Hade valmistettu Votiivikynttiläteline laadukkaasta
2. Soveltuu käytettäväksi hotellissa, talossa, häissä keraaminen
kynttiläteline Jne.
3. Ympäristöystävällinen Kynttilänjalka , yksilöllinen muoto keraaminen
kynttiläsäiliö.
4. Täytä FDA-testi; ASTM-nasta; CA 65 -testi

Toimitusaika 35 päivän kuluessa näytteestä ja

Lähetyksen Meriteitse, ilmateitse, pikajunalla ja toimitusasiamiehellä hyväksyttävä

 
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.
 
Ammatilliset palvelut

1. Erilaisia malleja ja kokoja kynttilänjalkojen pitimet valintaa varten.
2 Mikä tahansa värimaalattu, kylmä, sähköpinnoitus, laser, lasitus kynttiläpurkki malli Käsittely on käytettävissä
3. Erikoispaketti kutistekalvona, värilahjalaatikkona, valkoisena lahjapakkauksena jne.
4. Olemme yksinoikeudella laadunvalvonnan työntekijöitä
5. Meillä on ammattimainen työpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi
 
Tuotteen käyttö

1. Täydellinen hääkoristeluun, kodin sisustukseen, juhlaan,
2. Täydellinen kuin upea keskipiste tapahtumalle
3. Se voi koristella sisä- ja ulkotilat tällä herkällä ruusuhahmolasilla kynttilänjalka.
4. Se on upea lahja kuin talonlämmitteet ja muut tapahtumat.

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


 

 

 



 



 



 
 

 

http://www.okcandle.com/products/Matt-ceramic-candle-jar-with-wood-lids.html
http://www.okcandle.com/products/Matt-colorful-coating-ceramic-candle-jar.html
http://www.okcandle.com/products/Iridescent-glazing-colorful-flower-ceramic-candle-jar.html#.WGCRe_mEBtM


 

 

 
 
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 leware, 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
http://www.okcandle.com/about-us.html


 

http://www.okcandle.com/about-us/Factory-Tour.html


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