
Popular 10oz Striek Gradient Color mimo sklenené
sviečkové nádoby na výrobu sviečok

Prečo si vybrať slnečný sklo

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

Kvalita produktu Je hlavným zameraním na slnečný sklo. Sunny glassware Po demilovaní 80 000
počítačov zo sklenenej nádoby s sotva viditeľným varením.

Popis Sviečky



Hot Predaj 300ml Frosted Vonkajšie a elektrolyty Držiak na
sklenené sviečky pre veľkoobchod

Unikátna trhová výhoda

. Zamerajte sa na návrhy

. Držiak sviečky Dodávateľ pre 80% Značka vôňa

. AQL PLUS 6 Strict a Sunny QC testovacie normy

. 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

https://www.candleholdermanufacturer.com/skHot sale 300ml frosted outside and electroplating inside glass candle holder for wholesale.html
https://www.candleholdermanufacturer.com/skHot sale 300ml frosted outside and electroplating inside glass candle holder for wholesale.html


Flexibilný dizajn veľkosti umožňuje vášmu trhu
rýchlo rásť

Číslo položky: SGRX8198
DIA: 81mm /- 1 mm
Výška: 98mm /- 1 mm
Spodná DIA: 76 mm /- 1 mm
Hmotnosť: 406g /- 20g
Kapacita: 300ml /- 10ml
MOQ: 1 000PC na farbu
3 000PC na objednávku

Vlastné návrhy a rôzne veľkosti k dispozícii

S našou silnou podporou naši zákazníci rýchlo rastú, od
malých laboratórií do lídrov priemyslu.
Špeciálny luxusný Mountánin tvar sklenené sviečkové
nádoby od slnečného skla

Popular 10oz Striek Gradient Color mimo sklenené sviečkové nádoby na výrobu sviečok



Číslo položky. SGRX8198

Materiál glass

plavidlo lisované sklenené sviečkové nádoby

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

Balenie Zvyčajné balenie, 4 kusy v vnútornom boxe, 48 kusov

Kapacita produktu 500 000 ~ 1 000 000 kusov za mesiac

Dodacia lehota Do 35 dní po odbere vzoriek a objednávke

Platobné podmienky30% vklad T / T vopred a zostatok proti kópii b / l

Dodanie Po mori, vzduchom, prostredníctvom výslovného a prepravného agenta prijateľného

Vlastnosti produktu 1. Domáce dekorácie Sklenené sviečkové nádoby z vysokej kvality
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 AKÉKOĽVEK AKÉKOĽVEK AKÉKOĽVEK AKOĽVEKAČNE
3. Špeciálny balík ako zmršťovací film, farebná darčeková krabička, biela darčeková krabička 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 skloPrezentovať viac ako 5 000 položiek na Shenzhen Vzorová miestnosť 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://www.candleholdermanufacturer.com/
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




Preskúmanie zákazníkov



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

