
Kolmion muotoiset värit lasitetut keraamiset kynttiläsäiliöt
kynttilöiden valmistukseen

 

Tuotenumero. SGZY16112302

Materiaali Keraaminen / posliini
Kahva Käsintehty kynttilänjalka

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

Pakkaus Normaali pakkaus, 4 kpl sisäkotelossa, 48 kpl laatikossa

Tuotteen
kapasiteetti

500000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

Tuotteen
ominaisuudet

1. Hade tehty Votive-kynttilänjalka korkeasta laadusta
2. sopii käytettäväksi hotellissa, talossa, häät keraaminen kynttilänjalka
jne.
3. Ympäristöystävällinen kynttilänjalka , ainutlaatuinen muoto keraaminen
kynttiläastia.
4. Tapaa FDA-testi, ASTM; CA 65 -testi

Toimitusaika 35 päivän kuluessa näytteen ottamisesta ja vahvistamiseksi

Lähetys Meritse, lentäen, pikakuljetuksella ja jakelukuljettaja on hyväksyttävä

 
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.
 
Ammatilliset palvelut

1. Eri malleja ja kokoja kynttilänjalat valintaa varten.
2 Mikä tahansa väri maalattu, kylmä, galvanointi, laser, lasitus kynttiläpurkki malli Käsittely on käytettävissä
3. Erikoispakkaus kutistekalvona, värillisenä lahjapakkauksena, valkoisena lahjapakkauksena jne.
4. Olemme yksinomaan työntekijöitä laadunvalvonnassa
5. Meillä on ammattitaitoinen työpaja ja varasto toimitusajan varmistamiseksi
 
Tuotteen käyttö

1. täydellinen hääkoristeluun, kodinsisustukseen, juhliin, juhlaan jne.
2. Täydellinen upea tapahtuman keskipiste
3. Se voi sisustaa sisätiloissa ja ulkona tällä herkällä ruusuhahmolassilla kynttilänjalka.
4. Se on hieno lahja kodinlämpöinä ja muina tapahtumina.
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Samankaltaiset tuotteet:
 

 

http://www.okcandle.com/products/Embossed-Green-Glazed-Ceramic-Candle-Holders-Jars-for-Wedding-Decoration.html#.WD4q_fmEDa0
http://www.okcandle.com/products/1500ml-Different-Color-Glazed-Available-Ceramic-Candle-Jar.html#.V4jn4PR7198
http://www.okcandle.com/products/Matte-Tree-Pattern-Ceramic-Candle-Holders-with-2-Colors-Glazed-Inside.html#.WD4q3_mEDa0


 

 

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


Lisää keraaminen kynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
vieraile verkkosivustollamme: http://www.candleholdermanufacturer.com/
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