
Niestandardowe okrągłe Ceramicznyzne słoiki do świec na hurtowy wystrój

Dlaczego warto wybrać Sunny Glassware

Najwyższy oddanie do projekt, nigdy nie kompresja jakość
Sunny Glassware ściśle Chroń projekty klientów, Wszystkie nowo zaprojektowane przedmioty z
US Haven zostały skopiowane za trzy lata.

Jakość produktu jest głównym skupieniem w Sunny Glassware. Sunny Glassware kiedyś zburzeń
80 000 sztuk ze szklanego statku z ledwo widocznymi skazy.

Opis słoików świecowych.



Unikalna zaleta
rynkowa

. Skup się na
projektach.

. Dostawca Uchwyt na
świecę dla 80% USA
marki zapachowej

. AQL Plus 6 Sunny i
słoneczne standardy
testów QC

. Utrzymuj jakość
zgodną z próbkami i
produktami
masowymi



Świadomość
projektu
ceremonii

.
Zaprojektowany
przez Nagrodę
Winning
Professional w
SG

. Dostałem
gniazdo
zapachy bardzo
podziw

. Prezent
przyjaciel lub
relacji
biznesowej

. Relaksacja i
życie
romantyczne

Elastyczna konstrukcja rozmiaru pozwala na szybkie
rozwijanie rynku

Numer produktu: SGMK19072601.
Top DIA: 88mm
Dota DIA: 88mm
Wysokość: 100mm.
Waga: 337g.
Pojemność: 421ml.
MOQ: 3000 sztuk

Dostępne są projekty niestandardowe i różne rozmiary

Dzięki naszym silnym wsparciu nasi klienci rosną szybko, od
małych laboratoriów do liderów branży.



Numer przedmiotu. SGMK19072601

Materiał Ceramic

rękodzieło prasowane szklane słoiki

Okres próbny 1. 5 dni, jeśli jest kształt szkła i rozmiar
2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowych kształtów i rozmiarów rozmiarów

Uszczelka Zwykłe pakowanie, 4 sztuki w skrzynce wewnętrznej, 48 sztuk pudełko

Pojemność produktu500 000 ~ 1 000 000 sztuk miesięcznie

Czas dostawy W ciągu 35 dni po potwierdzeniu próbek i zamówienia

Zasady płatności 30% depozytu przez T / T z wyprzedzeniem i saldo przeciwko kopii B / L



Dostawa Drogą morską, drogą powietrzną, poprzez akceptowalny agent ekspresowy i wysyłkowy

cechy produktu 1. Dekoracje domowe Słoik ze szkła ze wysokiej jakości
2. Nadaje się do użytku w hotelu, domu itp.
3. Poznaj test ASTM

Do wyboru 1. Różne projekty i rozmiary do wyboru
2 dowolny kolor pomalowany, chłodno, poszycia, laserowy obróbka przetwarzania
3. Specjalny pakiet jako folia termokurczliwa, kolorowe pudełko, białe pudełko itp.
4. Mamy profesjonalne warsztaty i magazyn do zapewnienia czasu dostawy

Sunny Glassware Zespół i biuro

Pokaż fabryczny





Uszczelka I Wysyłka





Certyfikaty



Wyrób pokój i targi

Sunny Glassware.Przedstaw więcej niż 5000 pozycji w SHENZHEN PRÓBK, aby uzyskać szeroki wybór. Wygrał świetną
ocenę klienta. Witamy w biurze Shenzhen! Zdjęcie w następujący sposób jest tylko jedną częścią naszego własnego
projektu świeczniki, Witamy w Office Shenzhen, aby znaleźć ulubione, przyniesie ci dużą niespodziankę, ponieważ trudno
znaleźć innego dostawcy w Chinach.

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




Recenzja klientów.



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

