
borcane de lumânări din sticlă de lux în stil lăptos
* acest tip de borcan de lumânare de sticlă sunt pictate manual

* Poate picta în diferite culori

De ce să alegeți Sunny sticlăware

Devotament maxim pentru proiecta, niciodată compresie activată calitate
Sunny Glassware strict protejați modelele clienților, toate articolele nou proiectate de la noi nu
au fost copiate de trei ani.

Calitatea produsului este accentul major în Sunny Glassware. Sunny Glassware a demolat odată
80.000 de bucăți de vas de sticlă cu pete abia vizibile.

Borcane cu lumânări Descriere
Numărul de articol. SGHL21121510

Material glass

meșteșug borcane de lumânări din sticlă presată

Timp de probă 1. 5 zile dacă există forma și dimensiunea sticlei
2. 15 zile, dacă ai nevoie de sticlă de forme și dimensiuni noi

Ambalare Ambalajul obișnuit, 4 bucăți în cutie interioară, cutie de 48 buc

Capacitatea produsului 500.000 ~ 1.000.000 de bucăți pe lună

Timpul de livrare În termen de 35 de zile de la eșantionare și confirmarea comenzii



Termeni de plată Depunere de 30% prin T/T în avans și sold împotriva copiei B/L

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

caracteristicile produsului1. Decoratiuni pentru casa borcan de lumanari din sticla de inalta calitate
2. Potrivit pentru utilizare la hotel, acasă etc.
3. Respectați testul ASTM

Pentru alegerea ta 1. Diverse modele și dimensiuni pentru selecție
2 Orice culoare vopsită, rece, placare, model laser Cutter de prelucrare
3. Pachet special ca folie termocontractabilă, cutie cadou color, cutie cadou albă etc.
4. Avem un atelier și un depozit profesional pentru a asigura timpul de livrare

dimensiune: 3.15x3.54 "



poate conține 8-9 oz ceară

pictura manuală face fiecare articol cu lucrări de artă vii









Echipa și biroul Sunny Glassware



Spectacol de fabrică





Ambalare & Transport





Certificate



Sală de mostre și expoziție comercială

Sunny Sticlărieprezenta mai de 5.000 articole în Shenzhen cameră eșantionului pentru o selectare largă. a câștigat o
evaluare grozavă a clienților. Bun venit la oficiul Shenzhen! Poza așa cum urmează este doar una parte din design-
ul deținut  suporturi de lumânări, Bun
venit la biroul Shenzhen pentru găsi preferatele voastre, vă va aduce o mare surpriză pentru că e fie mai greu.

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




Evaluarea clienților



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



