
Ainutlaatuiset mukautetut keraamiset purkit kynttilöihin sisustukseen

Ylempi omistautuminen design, koskaan puristus laatu
Sunny Glassweweres ehdottomasti Suojaa asiakkaat "mallit, kaikki äskettäin suunnitellut
kohteet Yhdysvaltain haven "t on kopioitu kolmessa vuodessa.

Tuotteen laatu on tärkeä keskittyminen aurinkoisissa lasiesineissä. Sunny Glassware kerran
purettiin 80 000 kpl lasialusta tuskin näkyvissä.

Kynttilähdet Kuvaus



Ainutlaatuinen markkina-
etu

. Keskity malleihin

. Candle Holder toimittaja
80% USA tuoksu brändi

. AQL Plus 6 Tiukat ja
aurinkoiset QC-
testausstandardit

. Säilytä laatua, joka on
yhdenmukainen näytteen
ja irtotavaroiden kanssa



Seremonian suunnittelutietoisuus

. Suunnitellut palkittu ammattilainen SG

. Sai pesä tuoksuja erittäin ihailua

. Ystävä tai liikesuhde lahja

. Rentoutuminen ja romanttinen elämä



Joustava koko Suunnittelu mahdollistaa
markkinoiden kasvavan nopeasti

Kohteen nimi: SYGYC19082234TOP DIA: 108mm
Pohja Dia: 93mm
Korkeus: 108mm
Paino: 415g
Kapasiteetti: 620ml
MOQ: 3 000 kpl

Mukautetut mallit ja erikokoiset

Vahva tuki, asiakkaamme kasvavat nopeasti, pienistä
laboratorioista teollisuuden johtajille.

Tuotenumero. SYGYC19082235



Materiaali Keraaminen

alus Painetut lasin kynttilät

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

Pakkaus Tavallinen pakkaus, 4 kappaletta sisäkerrassa, 48 kpl laatikko

Tuotteen
kapasiteetti

500 000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

Toimitusaika 35 päivän kuluessa näytteenoton ja tilauksen vahvistamisesta

Maksuehdot 30% talletus T / T etukäteen ja tasapaino b / l

Toimitus Meritse, ilmassa, ilmaista ja merenkulun agentti hyväksyttävä

Tuotteen
ominaisuudet

1. Kodin koristeet lasi kynttilät korkealaatuisesta
2. Sopii käytettäväksi hotellissa, kotona jne.
3. Tapaa ASTM-testi

Valintasi 1. Erilaisia malleja ja kokoja valintaan
2 Kaikki värimaalatut, viileät, pinnoitus, lasermallin käsittelyleikkuri
3. Erityispaketti kutistekalvona, väri lahjapakkaus, valkoinen
lahjapakkaus jne.
4. Meillä on ammattimainen työpaja ja varasto varmistamaan
toimitusaika

Sunny Glassware Team ja Office

Tehdasnäyttely





Pakkaus Ja laivaus





Sertifikaatit



Näytteen huone ja näyttely

Sunny GlasswareLäsnä yli 5000 kohdetta Shenzhen-näytehuoneessa laajalti valikoima. Se voitti suuren asiakkaiden
arvioinnin. Tervetuloa Shenzhen Office! Seuraavassa kuva on vain yksi osa omistuksessa kynttilänjalat, Tervetuloa
Shenzhen Office löytää suosikkisi, se tuo sinulle suuren yllätyksen, koska se on vaikea löytää toinen toimittaja kuten tämä
Kiinassa.

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





