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Tuotenumero. SGJF17033003

Materiaali Keraaminen

Alus Käsintehty keraaminen omena kodinsisustukseen

Näytteiden aika 1. 5 päivää, jos keraaminen muoto ja koko on olemassa
2. 15 päivää, jos tarvitset uuden muotoisen ja kokoisen keramiikan

Tuotteen kapasiteetti 500000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

Tuotteiden ominaisuudet

 
1. Käsintehty kodinsisustus keraaminen kynttilänjalka
2. soveltuu käytettäväksi hotellissa, talossa jne.
3. Tämä ympäristöystävällinen.

 

 
 

Toimitusaika 1. 35 päivän kuluessa näytteen ottamisesta ja vahvistamisesta.
2. 7 päivän sisällä, jos meillä on tavaroita varastossa

Maksuehdot
1. 30% talletus T / T: llä etukäteen, saldo B / L-kopion näyttämisen jälkeen
2. L / C, Escrow, T / T ja Western Union voivat olla hyväksyttäviä, mutta eri maissa erilaiset
maksuehdot.

Pakkaus ja
lähetystapa

1. Normaali pakkaus, 24kpl, 36kpl tai 48kpl vientipakkaukseen, kartonkipakkaukseen, jossa on
pahvijakaja.
2. Meritse, lentäen, pikakuljetuksella ja toimitusasiamiehenä, joka on vaatimukseksi hyväksyttävä.

 
Miten voimme auttaa

1. Eri mallit ja koot valintaa varten
2 Mikä tahansa värimaalattu, kylmä, galvanointi, lasermalli
3. Erikoispakkaus kutistekalvona, värillisenä lahjapakkauksena, valkoisena lahjapakkauksena jne.
4. Olemme laadunvalvonnan työntekijöitä lukuun ottamatta lupaamaan laatua.
5. Meillä on ammattitaitoinen työpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi
 
Tuotteen käyttö

1. Keraamisia kengänpitimiä voidaan käyttää hääkoristeluun, kodinsisustukseen, juhliin, juhlaan jne.
2. Tämä kynttiläsäiliö on erittäin hieno tapahtuman upea keskipiste
3. Keramiikkakynttiläpurkit voivat sisustaa sisätiloissa ja ulkona tällä herkullisella ruusukuvakynttilänjalalla.

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


4. Keraaminen kynttiläastia on hieno lahja kodinlämpöinä ja muina tapahtumina.

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 
Koristeellinen tyhjä betonikynttilänjalka

 
Oranssinvärinen keraaminen

kynttilänjalka ohuemmalla seinällä

 
Korkealaatuinen sylinterikeraaminen

kynttiläpurkki

 
Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd. perustettiin vuonna 1992. Olemme olleet tällä alalla yli 20 vuotta, ammattimaisena
valmistajana, olemme erikoistuneet lasiesineiden suunnitteluun, lasiesineiden valmistukseen sekä vientiin.
Tuotevalikoimamme vaihtelevat käsintehtyistä koneisiin. Olemme jo tuottaneet runsaasti tuotteita, kuten lasisäiliö,
borosilikaattilasi, lyijylasi, maljakko, kulho, kynttilänjalka, astiat, tuhkakuppi, astiat, juomalasit jne.. kaikki päivittäisessä
käytössä olevat lasiesineet, kaikkiaan yli 4000 erilaista tyyliä. Meillä on erinomainen suunnittelutiimi innovatiivisten
tuotteiden luomiseen ja tiukka QC-kyynel laadunvarmistukseen. Myös OEM / ODM-palvelimia tuetaan.
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Lisää keraaminen kynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
vieraile verkkosivustollamme: http://www.okcandle.com/
Tai voi auttaa sinua oppimaan lisää meistä: UKK
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