
Matte Black gler Candle Krukkur Heildverslun
 
Hvers vegna að velja Sunny Glervörur

Efsti vígslu til hönnunAldrei samþjöppun á gæði
Sunny Glervörur stranglega vernda viðskiptavini "hönnunAllir nýlega hannað atriði frá okkur
Haven "ekki verið tekin upp í þrjú ár.

vara gæði er mikil áhersla á Sunny glervörur. Sunny Glervörur rifin einu sinni á 80.000 stk af
skipi gleri með varla sýnilegt gallalausar.

Kerti Krukkur Lýsing

 



Unique markaði kostur

. Áhersla á hönnun

. kerti handhafa 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 NEST Ilmur mjög aðdáun

. Vinur eða viðskiptatengsl gjöf

. Slökun og rómantískt líf

 

Sveigjanleg stærð hönnun gerir markaður að vaxa
hratt

Item No.:SGJD20052511
Top Dia: 80mm
Bottom Dia: 75mm
Hæð: 90mm
Þyngd: 310g
Stærð: 295ml
(Er hægt að halda 8oz vax)
MOQ: 3000pcs

Custom hönnun og mismunandi stærðir í boði

Með sterkum stuðningi okkar, eru viðskiptavinir okkar í
örum vexti, frá litlum Labs til leiðtoga iðnaður.
 

 



 
 
Vörunúmer. SGJD20052511

efni glass

iðn Þrýsta gler kerti krukkur

Dæmi um tíma 1. 5 daga, að það er gler lögun og stærð
2. 15 dagar, ef þú þarft nýtt stærðum og gerðum gler

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

vara Stærð 500.000 ~ 1.000.000 stykki á mánuði

Sendingartími Innan 35 daga eftir sýnatöku og pöntun staðfest

Greiðsluskilmála30% innborgun af T / T fyrirfram og jafnvægi gegn afrit af B / L

Afhending Á sjó, í lofti, í gegnum tjá og skipum umboðsmanni viðunandi

 
Eiginleikar Vöru

1. heimili skreytingar gler kerti jar af háum gæðum
2. Hentar til notkunar á hóteli, heimili, o.fl.
3. Meet ASTM prófið

 
 
Fyrir vali

1. Ýmsar hönnun og stærðir fyrir val
2 hvaða litur máluð, kaldur, málun, leysir líkan vinnslu skútu
3. Sérstök pakki sem skreppa saman kvikmynd, lit gjafaöskju, hvítur gjafaöskju o.fl.
4. Við höfum faglega verkstæði og vörugeymsla fyrir að tryggja afhendingartími

 

Sunny Glervörur Team og Office



 
 

Verksmiðju sýning

 





 

Pökkun & Sendingar





vottorð



 

Dæmi um herbergi og verslunarsýning

Sunny Glervörurbirta meira en 5.000 vörur á Shenzhen sýni pláss fyrir víða vali. Það vann frábært viðskiptavina mat.
Velkominn Shenzhen skrifstofu! Myndin sem eftirfarandi er aðeins einn hluti af eigu hönnun okkar kerti eigenda, Velkomin
á Shenzhen skrifstofu til að finna favorites, það mun koma þér mikið á óvart becasue það "er erfitt að finna aðra birgir
svona í Kína.
 

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




viðskiptavinir Review



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


 


