
Matte Black sklo Candle Jars Veľkoobchod
 
Prečo si vybrať slnečný sklo

Navrhnuté dizajn, Nikdy netvorí kvalita
Sunny glassware stručne Chráňte zákazníkov "návrhy, Všetky novo navrhnuté položky z USA
nekopírujú za tri roky.

Kvalita produktu Je hlavným zameraním na slnečný sklo. Sunny Sklo raz zničený 80.000 ks
sklenenej nádobe s ťažko viditeľné vady.

Popis Sviečky

 



Unikátna trhová výhoda

. Zamerajte sa na návrhy

. sviečka dodávateľ Držiak na 80% v USA vône značky

. AQL a 6 prísna a slnečné QC testovacej metódy

. Udržujte kvalitu v súlade so vzorkami a objemovými
produktmi

 

Povedomie o slávení

. Navrhol ocenený výherný profesionál v SG

. Dostal hniezdo vône vysoko obdiv

. Priateľ alebo obchodný vzťah

. Relaxačný a romantický život

 

Flexibilná konštrukcia umožňuje veľkosť váš trh
rýchlo rastie

položka No.:SGJD20052511
Top Dia: 80mm
Spodná DIA: 75 mm
Výška: 90mm
Hmotnosť: 310g
Kapacita: 295ml
(môže držať 8oz vosk)
MOQ: 3000ks

Vlastné návrhy a rôzne veľkosti k dispozícii

S našou silnú podporu, naši zákazníci sú rýchlo rastúce, od
malých laboratórií na lídrov.
 

 



 
 
Číslo položky. SGJD20052511

Materiál glass

plavidlo lisované sklenené sviečkové nádoby

Čas vzorkovania 1. 5 dní, ak je tvar skla a veľkosť skla
2. 15 dní, ak budete potrebovať nové tvary a veľkosti sklo

Balenie Obvyklé balenie, 4 ks vo vnútornom poli, 48 ks box

Kapacita produktu 500 000 ~ 1 000 000 kusov za mesiac

Dodacia lehota Do 35 dní po odobratí vzorky a objednávka potvrdená

Platobné podmienky30% vkladu T / T v predstihu a rovnováhe proti kópiu B / L

Dodanie Po mori, vzduchom, prostredníctvom výslovného a lodiarskej prijateľné

 
Vlastnosti produktu

1. bytové dekorácie sklo sviečka jar z kvalitných
2. Vhodné na použitie v hoteli, doma, atď.
3. Zoznámte sa s testom ASTM

 
 
Pre vašu voľbu

1. Rôzne návrhy a veľkosti pre výber
2. Každá farba namaľovaný, chladný, poťahovanie, laser modelu Processing rezačka
3. Špeciálny balíček ako zmršťovacie fólie, farebné darčekovej krabičke, biely darčekovej krabici, atď
4. Máme profesionálny workshop a sklad pre zabezpečenie dodacieho času

 

Sunny glassware tím a kancelária



 
 

Továreň

 





 

Balenie & Doprava





Certifikáty



 

Vzorka a obchodná prehliadka

Slnečný sklopredstavovať viac ako 5000 položiek na Shenzhen vzorke miestnosti pre široko výberu. Vyhral to skvelé
hodnotenie zákazníkov. Vitajte v Shenzhen Office! Obrázok ako nasledujúci je len jednou časťou nášho vlastného dizajnu
svietniky, Vitajte v Shenzhen Office nájsť svoje obľúbené, to prinesie vám veľké prekvapenie, pretože je ťažké nájsť iného
dodávateľa, ako je tento v Číne.
 

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




Preskúmanie zákazníkov



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


 


