
Sérsniðin umferð keramik krukkur fyrir kerti fyrir heimili decor heildsölu

Af hverju að velja sólríka glervörur

Uppi vígslu til hönnun, aldrei þjöppun á gæði
Sólríka glervörur stranglega Vernda viðskiptavini "hönnun, öll ný hönnuð atriði frá okkur hafa
verið afrituð á þremur árum.

Vöru gæði er meiriháttar áhersla í sólríkum glervörum. Sunny glervörur rifin einu sinni 80.000
stk af glerskipum með varla sýnilegum blemis.

Kerti krukkur lýsingu



Einstök markaður
kostur

. Leggðu áherslu á
hönnun

. Kerti handhafi birgir
fyrir 80% USA ilm
vörumerki

. AQL auk 6 strangar
og sólríka QC
prófunarstaðla

. Halda gæðum í
samræmi við
sýnishorn og magn
vörur



Athöfn hönnun
vitund

. Hannað af
verðlaun
aðlaðandi faglega
í SG

. Fékk hreiður
ilmur mjög
aðdáun

. Vinur eða
viðskiptasamband
gjöf

. Slökun og
rómantískt líf

Sveigjanleg stærð hönnun gerir markaðnum kleift að
vaxa hratt

Liður númer: Sgmk19072601.
Top Dia: 88mm
Botn Dia: 88mm
Hæð: 100mm.
Þyngd: 337g
Stærð: 421ml.
MOQ: 3.000 stk

Sérsniðin hönnun og mismunandi stærðir í boði

Með sterkum stuðningi okkar eru viðskiptavinir okkar
vaxandi hratt, frá litlum rannsóknarstofum til leiðtoga
iðnaðarins.



Vörunúmer. SGMK19072601

Efni Keramic.

iðn þrýsta gler kerti krukkur

Dæmi um tíma 1. 5 dagar ef það er glerform og stærð
2. 15 dagar, ef þú þarft nýjar stærðir og stærðir gler

Pökkun Venjulegur pökkun, 4 stykki í innri kassanum, 48 stykki kassi

Vara getu 500.000 ~ 1.000.000 stykki á mánuði

Sendingartími Innan 35 daga frá sýnatöku og pöntun staðfest

Greiðsluskilmála30% innborgun með T / T fyrirfram og jafnvægi gegn afrit af b / l



Afhending Á sjó, með flugi, með Express og Shipping Agent viðunandi

Eiginleikar Vöru 1. Heimaskreytingar gler kerti jar frá hágæða
2. Hentar til notkunar á Hotel, Home, o.fl.
3. Meet ASTM prófið

Til að eigin vali 1. Ýmsar hönnun og stærðir til vals
2 hvaða litur máluð, kaldur, málun, leysir líkan vinnslu skútu
3. Sérstök pakki sem skreppa kvikmynd, lit gjafakassi, hvítur gjafakassi osfrv.
4. Við höfum faglega verkstæði og vöruhús til að tryggja afhendingu

Sólríka glervörur lið og skrifstofa

Verksmiðju sýning





Pökkun & Onlinein Sendingarkostnaður





Vottorð



Dæmi um herbergi og verslunarsýning

Sólríka glervörurkynna meira en 5.000 atriði í Shenzhen sýnishorn pláss fyrir víða úrval. Það vann frábært viðskiptavina
mat. Velkomin á Shenzhen Office! Myndin sem eftirfarandi er aðeins ein hluti af eigin hönnun okkar Kerti eigendur,
Velkomin á Shenzhen Office til að finna uppáhaldið þitt, það mun koma þér með mikla óvart vegna þess að það er erfitt að
finna annan birgir eins og þetta í Kína.

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




Viðskiptavinir endurskoðun



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

