
7 oz glasburk med blomsterdesign grossist
Sunny Glass kan ikke kun udføre OEM / ODM-ordrer, men hjælper også mange mærker fra konceptdesign til faktiske
stolthed.

Med fokus på luksuriøse duftprodukter i de seneste 10 år er Sunny Glassware leverandør af 80% duftmærker i USA.
 
Prisbelønnet designteam har vundet tilliden hos mange eksklusive mærker som NEST Fragrance. Det talentfulde designteam
er uovertruffen i Kina.

 

Karakteristika for denne stearinlys med låg

1. glasburk med lotusmønster
2. lotus mønster glas låg
3. Sprøjtning af sort farve med gudepunkter på lysestagerne og lågene

4. Brugerdefinerede designs og dekorationer er velkomne.
 
 











 
 
 



Livsscene

. Kaffe eller bar

. Perfekt til familier, hoteller eller haver

. Sød elskers gave

. Hver renovering

Vi købte et internationalt kontor på 1.800 kvadratmeter i Shenzhen.



Eksempel på rumvisning
Meiyang Glass giver mere end bareShenzhen prøveværelse har 5000 stykkerEn bred vifte af muligheder. Han vandt et
stort kort Kunde anmeldelser.Velkommen til Shenzhen-kontoret! Billedet er som følgerBare en del af vores
designlysestageVelkommen til Shenzhen-kontoret for at finde din favorit, det vil give dig en masse overraskelser, fordi
det er svært at finde en sådan anden leverandør i Kina.

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


 
Vores certifikat

ASTM ISO9001-2015 Grønt og socialt ansvar
Polidys erklæring



Nedenfor er billeder af større onlinetransaktioner. For mere fabriksinformation, se:
Fabriksrundvisning

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


Andre videoer
Karakteristika ved lysestage af maskinpresset glas
Åben maskine Maskinpresset håndværk bruges normalt til at fremstille lysestager med følgende funktioner: den øverste
diameter er lavere end bunden
. Masseproduktion med høj MOQ
. Præget mønster på ydervæggen
. Maksimum - Minimum tykkelse: 1,5 ~ 10 mm
. Tyndere tykkelse: 4 ~ 30 mm
. Lave omkostningsmodelomkostninger på den udvendige væg.
 

Anvendelsesmetode
1. Brug den under vejledning af en voksen
2. Skyl med vand eller kogende vand inden brug
3. Rør ikke ved kanten af glasset, prøv at fjerne bunden af glasset eller håndtaget

Forholdsregler
Øl, vin, hvidvin, drikkevarer eller varmt vand er muligvis ikke for fyldt
2. For at undgå at såre dit barns hænder skal du opbevare dem uden for rækkevidde.
3. Undgå fald, kollision og stærk stød
4. Ikke relevant for mikrobølgeovne
5. For at forhindre det i at sprænge, må du ikke placere det direkte i brand.
 
Mere Stearinlys krukke Eller ethvert glas,
Besøg vores hjemmeside: Http://www.candleholdermanufacturer.com/
Eller her kan hjælpe dig med bedre at forstå os: FAQ

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

