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Material Beton

Meșteșug borcan de lumânări din beton

Probele de timp 1. 5 zile dacă eXistă și dimensiunea ceramicii
2. 15 zile, dacă aveți nevoie de o nouă formă și dimensiune ceramică

Capacitatea produsului 500.000 ~ 1.000.000 de bucăți pe lună

 

Caracteristicile
produselor

1. Borcan de lumânări din ceramică făcut manual
 
2. Potrivit pentru utilizare în hotel, casă etc.
3. Acest ecologic.
4. Faceți cunoștință cu testul FDA; ASTM; Testul CA 65

 

Timpul de livrare 1. În termen de 35 de zile de la prelevare și confirmarea comenzii.
2. În 10 zile dacă avem bunuri în stoc

Termeni de plată
1. 30% depozit de T / T în avans, soldul după afișarea copiei B / L
2. L / C, escrow, T / T și Western Union pot fi acceptabile, dar diferite țări au condiții
de plată diferite.

Mod de ambalare și
expediere

x port cu separator de ouă
2. Pe mare, pe calea aerului, prin expres și agentul de livrare acceptabil ca cerință.

 



 



 



 



Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd. a fost înființată în 1992. Suntem în această zonă industrială de mai bine de 20 de ani,
ca producător profesionist, ne-am specializat în proiectarea de sticlărie, borcane ceramice pentru lumânări, fabricarea de
sticlărie, precum și exportul. Liniile noastre de produse variază de la lucrate manual la fabricate automat. Am produs deja
produse abundente precum pahar de sticlă, sticlă borosilicat, pahar, vază, castron, suport pentru lumânări, pahare,
scrumieră, tabkeware, sticlă de scurgere etc.. toate obiectele de sticlă folosite zilnic, în total există mai mult de 4.000 de
stiluri diferite. Avem o echipă excelentă de proiectare pentru crearea de produse inovatoare și lacrimă QC strictă pentru
asigurarea calității. Serviciile OEM / ODM sunt acceptate, de asemenea.
 
 
pentru mai multe articole ceramice sau orice sticlărie,
vă rugăm să vizitați site-ul nostru: http://www.okcandle.com/
Sau vă poate ajuta să aflați mai multe despre noi: FAQ

http://www.okcandle.com
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

