
Valkoinen ananaskeramiikkapurkki, jonka kultainen kansi
on 12 oz

 

 
Tuotenumero. SGSY17061208

Materiaali Sementti, betoni, keraaminen

Alus käsintehty

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 keraaminen kynttilänjalka korkeasta laadusta.
 
2. soveltuu käytettäväksi hotellissa, talossa jne.
3. Ympäristöystävällinen.
4. Tapaa FDA-testi, ASTM, CA 65 -testi

 

 
 

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 maat,
joilla on erilaiset maksuehdot.

Pakkaus ja
lähetystapa

x satama munanjakajalla
2. Meritse, lentäen, pikakuljetuksella ja toimitusasiamiehenä, joka on
vaatimukseksi hyväksyttävä.

 
Miten voimme auttaa

 

Palvelumme
* Vastaa sinulle 24 tunnin sisällä
* Valintasi tuotteet
* Täysin tuotantojärjestelmä

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


* Taitavat tehtaan työntekijät
* Sekä kone- että käsintehty linja palvelua varten
* Kokenut QC-tiimi tarkastaa tuotteet kattavasti ja tiukasti
AQL-standardin mukaan
* Luova suunnittelija innovoi uusia tuotteita yli 15 tyyliin kuukausittain
* Ammattitaitoinen logistiikkaosasto toimittaa ovipalveluja

Vahvuutemme
1.Olemme ammattimainen kynttilänjalan valmistaja, pääaineena erilaisissa kynttilänjalkoissa, aina lasikynttilänjalasta,
keraamisesta kynttilänjalasta, marmorikynttilänjalasta, betonikynttilänjalasta, tina-kynttilänjalasta, ruostumattomasta
kynttilänjalasta jne.
2. Täydellinen koti / kauppa / supermarket / ravintola / hotelli / baari / KTV jne.
3. Ammattimainen suunnittelutiimi, joka voi auttaa suunnittelemaan ja avaamaan uuden muotin vaatimuksesi mukaan.
4. Jälkikäsittely: väripäällyste, pinnoitus, elohopea, värikkäiden, kaiverrus, painatus, tarra, sumutusväri, huurteinen,
kultapinnoitus, käsinpiirustus jne.
5. Pieni MOQ on hyväksyttävä. Meillä on säännöllisiä tuotteita tukemaan sinua.

 

 

 

 
Tuotteen käyttö

1. Keraamisia kynttilänjalkoja voidaan käyttää hääkoristeluun, kodinsisustukseen, juhliin, juhliin jne.
2. Tämä kynttiläsäiliö on erittäin hieno tapahtuman upea keskipiste.
3. Keramiikkakynttiläpurkit voivat sisustaa sisätilojasi ja ulkona.
4. Keraaminen kynttiläastia on hieno lahja kodinlämpöinä ja muina tapahtumina.

 

 

 



 



 



 







 



 
 

http://www.okcandle.com/products/Luxurious-Ceramic-Candle-Container-with-Lid-Wedding-Decoration-for-Scented-Wax.html#.WJV85vmEClc
http://www.okcandle.com/products/Landscape-Pattern-Decorative-Ceramic-Candle-Holder-for-Scented-Wax.html#.WJV9gfmEClc
http://www.okcandle.com/products/370ml-Decorative-Transmutation-Glaze-Effects-Ceramic-Candle-Holder.html#.WJV9wPmEClc


 

 
 
Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd. on johtava kynttilänjalan toimittaja Kiinassa vuodesta 1992 lähtien, lasi / keraamiset /
betoniset kynttilänjalkamme ja vastaavat tarvikkeet
pääasiassa vientiä Yhdysvaltoihin, EU: hun, AU: han yli 24 vuoden kokemuksella. Olemme tiukasti laadun kanssa, QC-
tiimimme tarkastaa tuotteet
raaka-aineesta tuotantoon ja sitten pakkaamiseen vaihe vaiheelta, tarkastus tiukasti AQL-standardin mukaisesti.

 

http://www.okcandle.com
http://www.okcandle.com/about-us.html


 

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


Lisää keraaminen kynttilänjalka tai mitään lasiesineitä,
vieraile verkkosivustollamme: http://www.candleholdermanufacturer.com/
Tai voi auttaa sinua oppimaan lisää meistä: UKK

 

 

http://www.okcandle.com/about-us/certificate.html
http://fi.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html
http://fi.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html
http://fi.candleholdermanufacturer.com/
http://fi.candleholdermanufacturer.com/faqs.html

