
7 oz sklenená dóza s veľkoobchodom s kvetinovými vzormi
Sunny Glass môže nielen vykonávať objednávky OEM / ODM, ale aj pomáhať mnohým značkám od koncepčného dizajnu po
skutočné produkty.

Spoločnosť Sunny Glassware sa v posledných 10 rokoch zameriava na luxusné vonné produkty. Je dodávateľom 80% značiek
vôní v USA.
 
Ocenený tím dizajnérov si získal dôveru mnohých luxusných značiek, ako je NEST Fragrance. Talentovaný dizajnérsky tím
nemá v Číne obdoby.

 

Vlastnosti tejto nádoby na sviečky s viečkami

1. sklenená nádoba so vzorom lotosu
2. sklenené veko so vzorom lotosu
3. Nastriekajte čiernu farbu s božskými bodkami na svietniky a viečka

4. Vlastné vzory a dekorácie sú vítané.
 
 











 
 
 



Životná scéna

. Káva alebo bar

. Ideálne pre rodiny, hotely alebo záhrady

. Sladký milenecký darček

. Každá renovácia

Zakúpili sme medzinárodnú kanceláriu s rozlohou 1 800 metrov štvorcových v Shenzhene.



Ukážka zobrazenia miestnosti
Spoločnosť Meiyang Glass poskytuje viac než lenVzorová miestnosť Shenzhen má 5 000 kusovŠiroká škála možností.
Získal veľkú kartu Hodnotenia zákazníkov.Vitajte v kancelárii v Shenzhene! Obrázok je nasledovnýIba časť nášho
dizajnového svietnikaVitajte v kancelárii v Shenzhene, kde nájdete svojho obľúbeného, prinesie vám veľa prekvapení,
pretože je ťažké nájsť takého iného dodávateľa v Číne.

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html


 
Naše osvedčenie

ASTM ISO9001-2015
Zelená a sociálna
zodpovednosť
Vyhlásenie Polidyovej



Ďalej uvádzame obrázky hlavných online transakcií. Viac informácií o továrni nájdete na adrese:
Prehliadka továrne

https://www.okcandle.com/about-us/Factory-Tour.html


Ostatné videá
Vlastnosti strojovo lisovaného skleneného svietnika
Open Machine Machine-Pressed Craft sa zvyčajne používa na výrobu svietnikov s nasledujúcimi vlastnosťami: horný
priemer je nižší ako spodný
. Masová výroba s vysokým MOQ
. Reliéfny vzor na vonkajšej stene
. Maximálna - minimálna hrúbka: 1,5 ~ 10 mm
. Tenšia hrúbka: 4 ~ 30 mm
. Nízke náklady na model na vonkajšej stene.
 

Metóda aplikácie
1. Používajte ho pod vedením dospelého
2. Pred použitím opláchnite vodou alebo vriacou vodou
3. Nedotýkajte sa okraja sklenenej podložky, skúste odobrať spodnú časť sklenenej podložky alebo rukoväť

Opatrenia
Pivo, víno, biele víno, nápoje alebo horúca voda nemusia byť príliš plné
2. Aby ste zabránili poraneniu rúk dieťaťa, uchovávajte ich mimo dosahu.
3. Zabráňte pádu, kolízii a silným nárazom
4. Neaplikovateľné pre mikrovlnné rúry
5. Nedávajte ho priamo do ohňa, aby nedošlo k jeho prasknutiu.
 
Viac Dóza na sviečku Alebo akékoľvek sklo,
Navštívte našu webovú stránku: Http://www.candleholdermanufacturer.com/
Alebo vám tu pomôžeme lepšie porozumieť: FAQ

http://www.okcandle.com/About-glassware/Produt-video.html
http://sk.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
http://sk.candleholdermanufacturer.com
http://candleholdermanufacturer.com/faqs.html

