
Sklenené dózy na sviečky s polygónovým dizajnom pre vonné
sviečky

Inšpirácia dizajnom

Inšpirácia vzhľadovým dizajnom tohto svietnika je z geometrické umenie, vynikajúci
organizovaný konkávne konvexný povrch načrtáva jeho silnú, rýchlu a tvrdú líniu, rôzne farby
striekania a galvanické pokovovanie vo vnútri hlbokého spracovania zdôrazňuje luxusnú chuť. Na
výrobu tohto textúrovaného vzoru pre vonkajšiu stenu je vhodný pre strojovo lisované plavidlá s
otvoreným režimom formovania.

Prečo si vybrať svietniky Sunny Design

 

Výhodou trhu je

. Zamerajte sa na luxusný dizajn

. Približne 80% amerických výrobcov vôní je
dodávateľom

. ANSI / ASQ Z1.4 plus 6 Sunny, prísny
štandard kontroly QC

. Udržujte kvalitu v súlade so vzorkami a
hromadnými výrobkami



 

 

 

Návrh na ceremoniál

 

. Ocenenie Beauty of Made-in-China Awards

. Získal NEST Fragrance vysoký obdiv

. Dary priateľov alebo obchodných vzťahov

. Relaxácia a prežitie

 

 

 

Flexibilný dizajn veľkosti rýchlo rozšíri váš trh

. Horný priemer: 107 mm

. Spodný priemer: 107 mm

. Max. Priemer: 1 mm

. Výška: 73 mm

. Kapacita: 388 ml

. Hmotnosť: 287 g

Pomáhame zákazníkom v malom podnikaní s
rýchlym rastom marketingu stať sa priemyselným
meradlom
.
 

 

 

 



Životné scenáre

. Ozdobte romantickú večeru v kaviarni alebo v
bare

. Perfektný dekor pre dom, hotel alebo záhradu

. Darčeky pre milenca

. Akákoľvek príležitosť na ozdobu

Príbeh slnečnej značky

 

 



Zakladateľ hovorí

Slnečné sklo bola založená Frankom a Alice v roku
1992 a poskytuje vynikajúcu kombináciu cien,
kvality a odozvy v sklárskom priemysle.

Spoločnosť Sunny sa neustále zaoberá navrhovaním
a výrobou skleneného tovaru. K dispozícii je viac
ako 10 produktových radov od ručne fúkaných
remesiel po strojové lisovanie, strojové vyfukovanie
a výrobu strojov IS atď. tlač, obtlač, elektrolyt,
matná, sieťotlač, pieskované a iónové pokovovanie
atď. ISO 9001: 2008/2015, Podnikové duševné
vlastníctvo a certifikáty o zhode so zákonom o
ekologickom a sociálnom zabezpečení boli
vydané certifikačnými spoločnosťami tretích strán.
Existuje asi 5 000 foriem, ktoré pokrývajú všetok
denný sklenený a keramický riad, napr.
borosilikátové sklo, fľaše, poháriky, svietniky, dózy,
pohárov, stolového a nápojového riadu atď. Výrobky
môžu vyhovovať testom umývačky riadu FDA, LFGB,
CA 65, ASTM.

Frank sa niekedy rozbil8 000 kusovsklenené
poháre na sviečkyako jeho povedomie o kvalite si
prísne kontrolný systém získal dôveru zákazníkov.
Odvtedy sa náš exportný trh rýchlo rozšíril do
Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Oceánie a Ázie.
Niektoré známe americké značkové spoločnosti ako
NEST Fragrance udržiavali so spoločnosťou Sunny
dlhodobý vzťah.

Čo vlastníme

Spoločnosť Sunny Glassware prešla certifikátom ISO 90012008/2015 QMS a implementuje štandard
podnikového duševného vlastníctva na ochranu výhod pre zákazníkov.

 

 

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


 

ISO 9001: 2015 Duševné vlastníctvo podniku Patent č.: 201630655323.4

Ukážka ukážky miestnosti

 



 

Sunny Glassware predstavuje viac ako5 000 položiek v miestnosti na vzorkovanie v Shenzhenepre široký výber.
vyhralo to výborne hodnotenie zákazníka.Vitajte v kancelárii v Shenzhene! Nasledujúci obrázok jeiba jedna časť našich
dizajnových držiakov na sviečky, Vitajte v kancelárii Shenzhen, kde nájdete svoje obľúbené položky, prinesie vám veľké
prekvapenie, pretože je ťažké nájsť iného dodávateľa v Číne.

 

 
Online prehliadka továrne
 
Týmto sledujte video z našej výrobnej linky online a môžete nás navštíviť na mieste.
 

Technológia fúkania strojom Technológia strojového lisu

https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
https://www.okcandle.com/Other/Customer-Evaluation.html
http://youtu.be/ckaydopPj6I
http://youtu.be/E9ZN3qfno_I


Technológia strojov IS Technológia ručného fúkania

 

Viac videí

 

Vlastnosti strojovo lisovaných sklenených držiakov sviečok
Na výrobu držiakov na sviečky, ktoré vyhovujú nasledujúcim vlastnostiam, sa používa remeselne lisované remeselné
zariadenie Openly Open Mold. Horný priemer nižší ako spodný
. Masová výroba s vysokým MOQ
. Reliéfny vzor na vonkajšej stene
. Max. A min. Hrúbka: 1,5 ~ 10 mm
. Hrúbka spodnej časti: 4 ~ 30 mm
. Nízke náklady Jemný vzor na vonkajšej stene.
 

Spôsob aplikácie
1. Používajte ho pod vedením dospelého
2. Pred použitím ho umyte čistou alebo vriacou vodou
3. Nedotýkajte sa okraja skleneného pohára, pokúste sa ho chytiť za dno alebo za rukoväť

Upozornenia
1. Pivo, červené víno, biele víno, nápoje alebo horúca voda nie sú príliš plné
2. Aby ste neporanili ruku svojich detí, položte ich prosím na miesto, kam nedosiahnu
3. Vyvarujte sa pádu, kolízii a silným nárazom
4. Nie je k dispozícii pre mikrovlnnú rúru
5. Nedávajte ho priamo na otvorený oheň, aby nedošlo k prasknutiu
 
Pre viac dózy na sviečky alebo akýkoľvek sklenený tovar,
navštívte našu webovú stránku: http://www.candleholdermanufacturer.com/
Alebo tu môžete získať viac informácií o nás: FAQ

 

 

 

http://youtu.be/vY5nBDDoN5M
http://youtu.be/ls5Gy2jsyeU
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

