
Çiçek tasarımlı 7 oz cam kavanoz toptancısı
Sunny Glass yalnızca OEM / ODM siparişlerini yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda konsept tasarımından gerçek
gururlara kadar birçok markaya yardımcı olur.

Son 10 yılda lüks koku ürünlerine odaklanan Sunny Glassware, Amerika Birleşik Devletleri\'ndeki parfüm markalarının%
80\'inin tedarikçisidir.
 
Ödüllü tasarımcılardan oluşan ekip, NEST Fragrance gibi birçok lüks markanın güvenini kazandı. Yetenekli tasarım ekibi
Çin\'de eşsizdir.

 

Kapaklı bu mum kavanozunun özellikleri

1. lotus desenli cam kavanoz
2. lotus desenli cam kapak
3. Mumluklara ve kapaklara siyah rengin tanrı noktalarının püskürtülmesi

4. Özel tasarımlar ve dekorasyonlar memnuniyetle karşılanmaktadır.
 
 











 
 
 



Hayat sahnesi

. Kahve veya bar

. Aileler, oteller veya bahçeler için
mükemmel

. Tatlı aşığın hediyesi

. Her yenileme

Shenzhen\'de 1.800 metrekarelik uluslararası bir ofis satın aldık.



Örnek oda ekranı
Meiyang Glass, yalnızcaShenzhen örnek odasında 5000 parça varÇok çeşitli seçenekler. Büyük bir kart kazandı Musteri
degerlendirmeleri.Shenzhen ofisine hoş geldiniz! Görüntü aşağıdaki gibidirTasarım şamdanımızın sadece bir parçasıEn
sevdiğinizi bulmak için Shenzhen ofisine hoş geldiniz, size birçok sürpriz getirecek, çünkü Çin\'de böyle başka bir tedarikçi
bulmak zor.

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html


 
Sertifikamız

ASTM ISO9001-2015 Yeşil ve sosyal sorumluluk
Polidy\'nin açıklaması



Aşağıda önemli çevrimiçi işlemlerin resimleri bulunmaktadır. Daha fazla fabrika bilgisi için lütfen
bakınız: Fabrika turu

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


Diğer videolar
Makine preslenmiş cam şamdanın özellikleri
Açık Makine Presli El Sanatları genellikle aşağıdaki özelliklere sahip şamdanlar yapmak için kullanılır: üst çap, alttan daha
küçüktür.
. Yüksek MOQ ile seri üretim
. Dış duvarda kabartma desen
. Maksimum - Minimum kalınlık: 1.5 ~ 10mm
. Daha ince kalınlık: 4 ~ 30 mm
. Dış duvarda düşük maliyetli model maliyeti.
 

Uygulama yöntemi
1. Bir yetişkinin rehberliğinde kullanın
2. Kullanmadan önce su veya kaynar suyla durulayın
3. Camın kenarına dokunmayın, camın altını veya tutacağı çıkarmayı deneyin

Önlemler
Bira, şarap, beyaz şarap, içecekler veya sıcak su çok dolu olmayabilir
2. Çocuğunuzun ellerini incitmekten kaçınmak için, ellerini ulaşamayacakları yerde tutun.
3. Düşmekten, çarpışmadan ve güçlü darbelerden kaçının
4. Mikrodalga fırınlar için geçerli değildir
5. Kırılmasını önlemek için doğrudan ateşe koymayın.
 
Daha Mum kavanozu Veya herhangi bir bardak,
Lütfen sitemizi ziyaret edin: Http://www.candleholdermanufacturer.com/
Veya burada bizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir: SSS

http://www.okcandle.com/About-glassware/Produt-video.html
http://tr.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
http://tr.candleholdermanufacturer.com
http://candleholdermanufacturer.com/faqs.html

