
Borcane Ceramicăe rotunde personalizate pentru lumânări pentru casa de decor
cu ridicata

De ce alegeți Sunny Sticlărie

Dedicație în sus la proiecta, niciodată compresie calitate
Sunny Sticlări strict Protejați desenele clienților ", toate articolele nou proiectate de la noi nu au
fost copiate în trei ani.

Calitatea produsului este concentrarea majoră în sticlă însorită. Soundware-ul însorit a demolat
o dată 80.000 de buc de vase de sticlă cu abia vizibilă.

Descrierea borcanelor lumânare



Un avantaj unic de
piață

. Concentrați-vă pe
desene

. Furnizor de deținător
de lumânare pentru
marca de parfumuri de
80% SUA

. AQL Plus 6 Standarde
de testare QC stricte și
însorite

. Mențineți calitatea
compatibilă cu
produsele de
eșantionare și în vrac



Proiectarea
ceremoniei

. Proiectat
de premiul
câștigător în
SG

. Am
parfumuri de
cuiburi
foarte
admirație

. Prieten sau
cadou de
relații de
afaceri

. Relaxare și
viață
romantică

Designul de dimensiuni flexibile permite ca piața dvs.
să crească rapid

Număr articol: SGMK19072601.
TOP DIA: 88mm
Dia de jos: 88mm
Înălțime: 100mm.
Greutate: 337g.
Capacitate: 421ml.
MOQ: 3.000pcs.

Proiecte personalizate și dimensiuni diferite disponibile

Cu sprijinul nostru puternic, clienții noștri cresc rapid, de la
mici laboratoare la liderii din industrie.



Numărul de articol. SGMK19072601

Material Ceramic

Craft borcane de lumânare din sticlă presată

Timp de probă 1. 5 zile dacă există formă de sticlă și dimensiune
2. 15 zile, dacă aveți nevoie de forme noi și de dimensiuni de sticlă

Ambalare Ambalarea obișnuită, 4 bucăți în caseta interioară, cutie de 48 bucăți

Capacitatea produsului 500.000 ~ 1.000.000 bucăți pe lună

Timpul de livrare În termen de 35 de zile de la confirmarea eșantionării și a comenzii

Termeni de plată 30% depozit de către t / t în avans și echilibru împotriva copiei B / L



Livrare Pe mare, pe calea aerului, prin agent expres și de transport maritim acceptabil

caracteristicile produsului1. Decoratiuni la domiciliu Borcan de lumânare din sticlă de înaltă calitate
2. Potrivit pentru utilizare la hotel, acasă, etc.
3. Faceți cunoștință cu testul ASTM

Pentru alegerea ta 1. Diferite modele și dimensiuni pentru selecție
2 tăietor de prelucrare a modelului cu laser vopsite,
3. Pachet special ca film Shrink, cutie cadou culoare, cutie de cadou albă etc.
4. Avem un atelier profesionist și depozit pentru asigurarea timpului de livrare

Sunny Glassware Echipa și Office

Spectacol de fabrică





Ambalare & livrare





Certificate



Sala de probă și spectacol de comerț

Sunny SticlăriePrezentați mai mult de 5.000 de articole la sala de eșantioane Shenzhen pentru o selecție largă. A câștigat o
evaluare excelentă a clienților. Bine ați venit la Oficiul Shenzhen! Imaginea după cum urmează este doar o parte a
designului nostru deținut Titularii de lumânare, Bine ați venit la Office Shenzhen pentru a vă găsi favoritele, vă va aduce o
surpriză mare, deoarece este greu să găsești un alt furnizor ca acesta în China.

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




Revizuirea clienților



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

