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materiaali tukkumyynti ylellisyys Moderni keraamiset kynttilänjalat

Alus käsintehtyjä Keraamiset kynttilänjalat, joissa on vihreä lasi

Näytteet aika 1. 5 päivää, jos keraamisen muodon 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. Käsin tehty Kodin sisustus Keraaminen kynttiläpidike
2. Käytetään tuoksuviin kynttilöihin, vaha jne
3. Se voi olla eri värejä ja muotoja tarvittaessa

Toimitusaika 1. 35 päivän kuluessa näyteestä ja vahvistetusta.
2. 7 päivää, jos meillä on tavaroita varastossa

Maksuehdot 1. 30% talletus T / T etukäteen, saldo osoittanut kopion b / l
2. L / C, escrow, T / T ja Western Union voi olla hyväksyttävissä, mutta eri maat eri maksuehdot.

Pakkaus ja
lähettäminen

x Muna-jakaja
2. Meritse, ilmassa, nimenomaisella ja toimitusasiamiehellä hyväksyttäväksi vaatimukseksi.

Miten voimme auttaa

1. Erilaisia malleja ja kokoja valintaan
2 Kaikki värimaalatut, kylmä, elektrolointi, lasermallin jalostusleikkuri
3. Erityispaketti kutistekalvona, väri lahjapakkaus, valkoinen lahjapakkaus jne.
4. Olemme yksinomaan työntekijöitä laadunvalvonnasta lupaamaan laatua.
5. Meillä on ammattimainen työpaja ja varasto varmistaa toimitusaika
Tuotteen käyttö

1. Keraamisia Canlde-haltijoita voidaan käyttää hääkoristeluun, sisustus, juhla, juhla jne.
2. Tämä kynttilän säiliö on erittäin suuri kuin upea keskipiste tapahtumalle
3. Keramiikka kynttilän purkit voivat koristella sisätiloja ja ulkona tämän valvotun ruusujen lasin kynttilänjalka.
4. Keraaminen kynttiläalus On ihana lahja kuin kodinmurskauksina ja muissa tapahtumissa.

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










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 soija
vaha keraaminen tuoksuva

kynttilän purkki
Hot Sale Matte Valkoinen Marmori

Kynttilä kulho kotiin tuoksu

Marmoriset tuoksut kynttilät
keraamisella kynttilänjalalla,
jossa on marmorinen decal-

tulostus

Shenzhen Sunny Glassware Co, Ltd perustettiin vuonna 1992. Olemme olleet tällä alan alueella yli 20 vuoden ajan
ammattimaisena valmistajana, erikoistuimme lasitavaroiden suunnittelussa, lasiesineiden valmistuksessa ja vientiä varten.
Tuotteiden linjat vaihtelevat käsintehtyistä koneisiin. Olemme jo tuottaneet runsaasti tuotteita, kuten Lasin tumbler,
borosilikaatti lasi, laukaus lasi, maljakko, kulho, kynttiläpidike, jalostus, tuhkakuppi, astiasto, juominen lasi jne. Kaikki
päivittäiset käyttötarvikkeet yhteensä on yli 4000 eri tyyliä. Meillä on erinomainen design-tiimi innovatiiviseen tuotteen
luomiseen ja tiukka QC Tearm laadukkaaseen. OEM / ODM Serveria tuetaan myös.
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lisää Keraaminen kynttilänjalka tai kaikki lasitavarat,
Käy verkkosivuillamme: http://www.okcandle.com/
Tai voi auttaa sinua oppimaan lisää meistä: Ohje

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

