
7 oz glerkrukka með blómahönnun heildsala
Sunny Glass getur ekki aðeins framkvæmt OEM / ODM pantanir, heldur einnig hjálpað mörgum vörumerkjum frá
hugmyndahönnun til raunverulegra stolta.

Með áherslu á lúxus ilmafurðir síðastliðin 10 ár, er Sunny Glassware birgir 80% ilmmerkja í Bandaríkjunum.
 
Verðlaunahópur hönnuða hefur unnið traust margra vandaðra vörumerkja eins og NEST Fragrance. Hæfileikaríku
hönnunarteyminu er óviðjafnanlegt í Kína.

 

Einkenni þessarar kertakrukku með lokum

1. glerkrukka úr lotus mynstri
2. lok af glerlotus mynstri
3. Að úða svörtum lit með guðpunktum á kertastjakana og lokin

4. Sérsniðin hönnun og skreytingar eru vel þegnar.
 
 











 
 
 



Lífsmynd

. Kaffi eða bar

. Fullkomið fyrir fjölskyldur, hótel eða garða

. Sæt elskhuga gjöf

. Sérhver endurnýjun

Við keyptum alþjóðlega skrifstofu upp á 1.800 fermetra í Shenzhen.



Dæmi um herbergisskjá
Meiyang Glass veitir meira en baraShenzhen sýnishorn herbergi hefur 5000 stykkiFjölbreytt úrval af valkostum. Hann
vann stórt spil Umsagnir viðskiptavina.Verið velkomin á skrifstofuna í Shenzhen! Myndin er sem hér segirBara hluti af
hönnunarkertastjakanum okkarVelkomin á skrifstofuna í Shenzhen til að finna uppáhaldið þitt, það mun koma þér mikið
á óvart, því það er erfitt að finna slíkan annan birgj í Kína.

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


 
Vottorðið okkar

ASTM ISO9001-2015
Græn og samfélagsleg
ábyrgð
Yfirlýsing Polidy



Hér að neðan eru myndir af helstu viðskiptum á netinu. Nánari upplýsingar um verksmiðju, sjá:
Verksmiðjuferð

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


Önnur myndskeið
Einkenni vélkertu kertastjakans
Opið vélaþrýstihandverk er venjulega notað til að búa til kertastjaka með eftirfarandi eiginleikum: efri þvermálið er lægra
en botninn
. Fjöldaframleiðsla með mikilli MOQ
. Upphleypt mynstur á útvegg
. Hámark - Lágmarks þykkt: 1,5 ~ 10 mm
. Þynnri þykkt: 4 ~ 30mm
. Lágur kostnaður líkanskostnaður á útvegg.
 

Umsóknaraðferð
1. Notaðu það undir leiðsögn fullorðins fólks
2. Skolið með vatni eða sjóðandi vatni fyrir notkun
3. Ekki snerta brún glersins, reyndu að fjarlægja botn glersins eða handfangið

Varúðarráðstafanir
Bjór, vín, hvítvín, drykkir eða heitt vatn mega ekki vera of fullir
2. Til að forðast að særa hendur barnsins skaltu geyma þær utan seilingar.
3. Forðastu fall, árekstur og sterk högg
4. Á ekki við um örbylgjuofna
5. Ekki koma beint í eldinn til að koma í veg fyrir að það rifni.
 
Meira Kertakrukka Eða hvaða gler,
Vinsamlegast heimsóttu heimasíðu okkar: Http://www.candleholdermanufacturer.com/
Eða hér getur hjálpað þér að skilja okkur betur: Algengar spurningar

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

