
Ev Dekoru Kokulu Mumlar İçin Çokgen Tasarımlı Cam Mum
Kavanozları

Tasarım İlhamı

Bu mumluğun görünüm tasarımının ilham kaynağı geometrik sanatMükemmel organize
edilmiş içbükey dışbükey yüzey, güçlü, hızlı ve şiddetli çizgisini ana hatlarıyla belirtir; çeşitli
püskürtme renkleri ve derin işlemenin içindeki elektro kaplama lüks tadı vurgular. Dış duvar için bu
dokulu deseni yapmak için, açık kalıplama modu ile makineyle preslenmiş zanaat için uygundur.

Neden Güneşli Tasarım Mumlukları seçmelisiniz

 

Pazarın ayırt edici avantajı

. Lüks tasarıma odaklanın

. Yaklaşık% 80 ABD parfüm markası
tedarikçisi

. ANSI / ASQ Z1.4 artı 6 Sunny sıkı QC
denetim standardı

. Numune ve toplu ürünlerle kaliteyi tutarlı
tutun

 



 

 

Tören Anlayışı Tasarımı

 

. Made-in-China Ödüllerinin Güzelliği Alındı

. NEST Kokuları çok beğenildi

. Arkadaşlar veya iş ilişkisi hediyeleri

. Rahatlama ve Rahatlama

 

 

 

Esnek boyutlu tasarım, pazarınızı hızla
büyütür

. Üst çap: 107 mm

. Alt çap: 107 mm

. Maksimum çap: 1 mm

. Yükseklik: 73 mm

. Kapasite: 388 ml

. Ağırlık: 287 g

Pazarlamayı hızla büyüten küçük işletme
müşterilerinin sektörde referans noktası olmasına
yardımcı oluyoruz
.
 

 

 

 



Yaşam Senaryoları

. Kahve dükkanında veya barda romantik bir
akşam yemeği dekore edin

. Ev, otel veya bahçe için mükemmel dekor

. Tatlı sevgiliye hediyeler

. Dekorasyon için herhangi bir fırsat

Güneşli Marka Hikayesi

 

 



Kurucu Say

Güneşli Züccaciye 1992 yılında Frank ve Alice
tarafından kurulmuş olup, cam ev eşyası
endüstrisinde fiyatlar, kalite ve duyarlılık arasında
mükemmel bir kombinasyon sağlar.

Sunny, cam eşya tasarımı ve üretimi ile uğraşmaya
devam edin, el üflemeli zanaattan makineye
preslenmiş, makineyle şişirilmiş ve IS makinesinden
yapılmış vb. 10'dan fazla ürün hattı mevcuttur ve
renk püskürtme, lazer gibi çeşitli derin işleme
teknolojileri özelleştirilebilir baskı, çıkartma,
elektrolizle, buzlu, serigrafi, kumlama ve iyon
kaplama vb. ISO 9001: 2008/2015, Kurumsal
Fikri mülkiyet ve Yeşil ve Sosyal Uygunluk
Beyanı sertifikaları üçüncü taraf sertifika
şirketleri tarafından verilmiştir. Günlük olarak
kullanılan tüm cam eşya ve seramik gereçleri
kapsayan yaklaşık 5.000 kalıp vardır, örn.
borosilikat cam, şişeler, bardaklar, mumluklar,
kavanozlar, kadeh takımı, sofra takımı ve içecek
kapları vb. Ürünler FDA, LFGB, CA 65, ASTM,
bulaşık makinesi testini karşılayabilir.

Frank hiç ortalıkta dolanmamıştı8.000 adetcam
mum kavanozlarıkalite bilinci olarak, sıkı kontrol
sistemi müşterilerin güvenini kazandı. O zamandan
beri ihracat pazarımız hızla Kuzey ve Güney
Amerika, Avrupa, Okyanusya ve Asya'ya genişledi.
NEST Fragrance gibi bazı tanınmış ABD markalı
şirketler, Sunny ile uzun vadeli bir işbirliği ilişkisi
sürdürdü.

Sahip olduğumuz

Sunny Glassware, ISO 90012008/2015 QMS sertifikasını geçti ve müşterilerin yararını korumak için
Kurumsal Fikri Mülkiyet standardını uyguladı.

 

 

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


 

ISO 9001: 2015 Kurumsal Fikri Mülkiyet Patent No.:201630655323.4

Örnek Oda Vitrini

 



 

Sunny Glassware,Shenzhen örnek odasında 5.000 ürüngeniş bir seçim için. harika kazandı müşteri
değerlendirmesi.Shenzhen ofisine hoş geldiniz! Aşağıdaki resimSahip olduğumuz tasarım mumluklarımızın sadece bir
parçası, Favorilerinizi bulmak için Shenzhen ofisine hoş geldiniz, size büyük bir sürpriz getirecek çünkü Çin'de böyle başka
bir tedarikçi bulmak zor.

 

 
Çevrimiçi Fabrika Turu
 
Bu vesile ile üretim hatları videomuzu çevrimiçi olarak izleyin ve bizi yerinde ziyaret etmenizi
bekliyoruz.
 

Makine Üflemeli Teknoloji Makine Pres Teknolojisi

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
http://youtu.be/ckaydopPj6I
http://youtu.be/E9ZN3qfno_I


IS Makine Teknolojisi El Üflemeli Teknoloji

 

Daha fazla video

 

Makinede preslenmiş cam mumlukların özellikleri
Normalde Açık Kalıp Makine-Presli El İşi, aşağıdaki özellikleri karşılayan mumlukları yapmak için uygulanır: Alttan daha küçük
üst çap
. Yüksek MOQ ile seri üretim
. Dış duvarda kabartma desen
. Max-Min kalınlık: 1.5 ~ 10mm
. Alt kalınlık: 4 ~ 30 mm
. Düşük maliyetli Dış duvarda ince desen.
 

Uygulama metodu
1. Yetişkinin rehberliğinde kullanma
2. Kullanmadan önce temiz veya kaynar suyla yıkamak
3. Cam bardağın kenarına dokunmayın, altını veya sapını tutmaya çalışın

Uyarılar
1. Bira, kırmızı şarap, beyaz şarap, içecek veya sıcak su çok dolu olmamalıdır
2. Çocuğunuzun elini incitmekten kaçınmak için lütfen ellerini ulaşamayacakları bir yere koyun.
3. Düşmekten, Çarpışmadan ve güçlü darbelerden kaçının
4. Mikrodalga fırında kullanılamaz
5. Çatlamasını önlemek için doğrudan açık ateşe koymayın
 
Daha fazlası için mum kavanozları veya herhangi bir cam eşya,
lütfen sitemizi ziyaret edin: http://www.candleholdermanufacturer.com/
Veya burada hakkımızda daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir: SSS

 

 

 

http://youtu.be/vY5nBDDoN5M
http://youtu.be/ls5Gy2jsyeU
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

