
Özel Yuvarlak Seramik Kavanozlar için Mumlar için Ev Dekorasyonu Toptan

Neden Güneşli Züccaciye Seçmelisiniz?

En yüksek özveri tasarım, asla sıkıştırma kalite
Güneşli cam eşyalar kesinlikle Müşterileri koruyun "Tasarımları, ABD\'nin tüm yeni tasarlanmış
eşyaları üç yılda kopyalandı.

Ürün kalitesi Güneşli cam eşyalardaki ana odak. Güneşli cam eşyalar bir kez zar zor görülebilir
leke ile 80.000 adet cam damar yıkıldı.

Mum Kavanozları Açıklama



Eşsiz Pazar Avantajı

. Tasarımlara
odaklanmak

. Mum Tutucu
Tedarikçisi% 80 ABD
Koku Markası için

. AQL Plus 6 Sıkı ve
Sunny QC Test
Standartları

. Numune ve toplu
ürünler ile tutarlı
kaliteyi korumak



Tören
tasarım
farkındalığı

. SG\'de
ödüllü
profesyonel
tarafından
tasarlanan

. Yuva
kokuları var
son derece
hayranlık

. Arkadaş
veya iş
ilişkisi
hediyesi

. Gevşeme
ve Romantik
Yaşam

Esnek boyut tasarımı, pazarınızın hızla büyümesini
sağlar

Ürün Numarası: Sgmk19072601
Üst Dia: 88mm
Alt Dia: 88mm
Yükseklik: 100mm
Ağırlık: 337g
Kapasite: 421ml
MOQ: 3.000 adet

Özel tasarımlar ve farklı boyutlar mevcuttur

Güçlü desteğimizle, müşterilerimiz küçük laboratuvarlardan
endüstri liderlerine kadar hızla büyüyor.



Ürün numarası. SGMK19072601

Malzeme Seramik

zanaat Preslenmiş cam mum kavanozları

Örnekleme zamanı1. Cam şekli ve boyut varsa 5 gün
2. 15 gün, eğer yeni şekiller ve boyutlarda cam gerekirse

Paketleme Her zamanki ambalaj, iç kutuda 4 adet, 48 adet kutusu

Ürün kapasitesi Ayda 500.000 ~ 1.000.000 adet

Teslimat süresi Örnekleme ve sipariş onaylandıktan sonra 35 gün içinde

Ödeme şartları T / T tarafından% 30 mevduat önceden ve B / L kopyasına karşı denge



Teslimat Deniz yoluyla, hava yoluyla, ekspres ve nakliye aracısı ile kabul edilebilir

Ürün Özellikleri 1. Ev Süslemeleri Cam Mum Kavanoz Yüksek Kalite
2. Otel, ev, vb. Kullanım için uygundur.
3. ASTM testini karşılayın

Seçtiğiniz için 1. Seçim için çeşitli tasarımlar ve boyutlar
2 Herhangi bir renk boyalı, serin, kaplama, lazer model işleme kesici
3. Shrink film, renk hediye kutusu, beyaz hediye kutusu, vb özel paket.
4. Teslimat süresini sağlamak için profesyonel bir atölye ve depoya sahibiz

Güneşli cam eşya ekibi ve ofis

Fabrika gösterisi





Paketleme Ve Nakliye





Sertifikalar



Örnek oda ve fuar

Güneşli cam eşyalarYaygın bir seçim için Shenzhen örnek odasında 5.000\'den fazla madde var. Harika bir müşteri
değerlendirmesi kazandı. Shenzhen Ofisine Hoşgeldiniz! Aşağıdaki gibi resim, sahip olunan tasarımımızın sadece bir
parçası Şamdan, Sık Kullanılanlarınızı bulmak için Shenzhen Ofisine hoş geldiniz, size büyük bir sürpriz getirecek, Çin\'de
böyle bir tedarikçi bulmak zor.

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




Müşteriler incelemesi



https://www.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html

