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Kohteen numero. SGYY17041009

Materiaalit sementti

Alus käsintehty sementti kynttilänjalka sisustus

Näyteaika 1,5 päivää, jos tuotteessa on muotoja ja kokoja
2,15 päivää, jos tarvitset uuden muotoisen ja kokoisen sementtituotteen

Tuotekapasiteetti 500000 ~ 1 000 000 kappaletta kuukaudessa

 

Tuotteen ominaisuudet

 
1. käsintehty sementtikynttilänjalka
 
2. soveltuu käytettäväksi hotelleissa, taloissa jne.
3. tämä ympäristöystävällinen.
4. täytettävä FDA: n testi; AMP; Testaa Yhdysvallat 65

 

 
 

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

Maksuehdot
1,30% talletus T / T: llä etukäteen, saldo B / L-kopioiden näyttämisen jälkeen
2. L / C, Escrow, T / T ja Western Union voivat olla ehtoja eri maksuille voidaan
hyväksyä, mutta eri maat.

Pakkaustapa ja
lähetys

x Satama munakauppiaan kanssa
2. meri-, ilma-, pikalähetys- ja toimituspalvelu, joka on vastaanotettu tarpeidesi
mukaan.

 
Mitä voimme tehdä sinulle

1. vaihtoehdon eri muotoilu ja koko
2 mikä tahansa väri piirretty, kylmä, sähköinen pinnoitusprosessi, laserleikkuri
3. Erikoispakkaus kutistekalvona, värikotelo, lahjapakkauksen lahja valkoinen jne.
4. Emme kuulu työntekijöille laadunvalvontaan.
5. meillä on ammattitaitoisia korjaamoja ja varastoja varmistaaksemme toimitusajat
 
Tuotteen käyttö

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


1. betonikangaspidikettä voidaan käyttää häät sisustuksessa, kodikorujen juhlissa, juhla-, jne.
2. Tämä kynttilä on erittäin suuri kuin kauniin tapahtuman sydän
3. purkkikynttilän keramiikka voi koristaa sisä- ja ulkotilojasi tällä hienonnetulla kuvionlisäyslasikynttilällä.
4. laita keraamiset kynttilät on kaunis lahja kodinlämpöinä ja muina tapahtumina.

 

 

 



 



 



 

 



Keraaminen kynttilänjalka Ontto keraamisessa
lämpökynttilänjalassa Värilliset kynttilät

 
Shenzhen kirkkaat lasitavarat Co., Ltd. perustettu vuonna 1992. Olemme olleet tällä alalla yli 20 vuotta, ammattimaisena
valmistajana, olemme erikoistuneet lasiesineiden suunnitteluun, lasituotteiden valmistukseen ja vientiin.
Tuotevalikoimamme koostuu käsintehdystä koneeseen. Olemme tuottaneet monia tuotteita, kuten lasisäiliö,
borosilikaattilasi, ammuttu lasi, maljakot, kulhot, astiat, kynttilä, tuhkakuppi, astiat, lasit jne. Lasitavaroiden päivittäisessä
käytössä on kokonaisuudessaan enintään 4000 erilaista tyyliä. Meillä on suunnittelutiimi innovatiivisten tuotteiden ja tiukan
QC-varmuuskypärän laatua varten. Myös OEM / ODM-palvelin tukee.
 

 

http://www.okcandle.com/products/New-ceramic-tealight-candle-jars-candle-holders.html
http://www.okcandle.com/products/New-hollow-out-home-decoration-ceramic-candle-holder.html
http://www.okcandle.com/products/Wholesale-colored-cut-ceramic-candle-holder.html
http://www.okcandle.com


 
 
Lisätietoja kynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
Käy verkkosivustollamme: http://www.okcandle.com/
Tai voi auttaa sinua oppimaan lisää meistä: USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

 

 

 

http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
http://www.okcandle.com/products/Ceramic-candle-holder.htm
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http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

