
Custom runde keramiske krukker til stearinlys til boligindretning engros

Hvorfor vælge Sunny Glassware

Upmost dedikation til design, aldrig kompression på kvalitet
Sunny Glassware Strictly. Beskyt kundernes design, alle de nyligt designede varer fra US Haven
er blevet kopieret om tre år.

Produktkvalitet er hovedfokus i solrige glasvarer. Sunny Glassware engang nedrevet 80.000
pc\'er glasfartøj med knapt synligt plet.

Candle Cars Beskrivelse.



Unik markedsfordel

. Fokus på designs.

. CANDLE HOLDER
Leverandør til 80% USA
Fragrance mærke

. AQL Plus 6 Strenge og
Sunny QC Test
Standards

. Opretholde kvalitet i
overensstemmelse med
prøve- og bulkprodukter



Ceremoni Design
Awareness.

. Designet af
prisvindende
professionel i SG

. Fik nest duftstoffer
meget beundring

. Ven eller
forretningsforbindelse
gave

. Afslapning og
romantisk liv

Fleksibel størrelse design gør det muligt for dit
marked at vokse hurtigt

Varenummer: SGMK19072601.
TOP DIA: 88mm
Bunden dia: 88mm
Højde: 100mm
Vægt: 337g.
Kapacitet: 421ml.
MOQ: 3.000 stk

Brugerdefinerede designs og forskellige størrelser til
rådighed

Med vores stærke støtte vokser vores kunder hurtigt, fra
små laboratorier til branchens ledere.



Varenummer. SGMK19072601

Materiale Keramisk

håndværk presset glas stearinlys krukker

Prøve tid 1. 5 dage, hvis der er glasform og størrelse
2. 15 dage, hvis du har brug for nye former og størrelser glas

Pakning Den sædvanlige pakning, 4 stk. I den indvendige boks, 48 stk.

Produktkapacitet 500.000 ~ 1.000.000 stk. Pr. Måned

Leveringstid Inden for 35 dage efter prøveudtagning og ordre bekræftet

Betalingsbetingelser30% depositum ved t / t på forhånd og balance mod kopi af b / l



Levering Til søs, med luft, gennem ekspres og fragt agent acceptabelt

produktegenskaber 1. Home Decorations Glass Candle Jar fra høj kvalitet
2. Velegnet til brug på hotel, hjem osv.
3. Mød ASTM-testen

Til dit valg 1. Forskellige designs og størrelser til udvælgelse
2 Enhver farvemalet, køligt, plating, lasermodelbehandlingskærer
3. Specialpakke som krympefilm, farve gaveæske, hvid gaveæske osv.
4. Vi har et professionelt værksted og lager for at sikre leveringstidspunktet

Sunny Glassware Team og Office

Factory Show





Pakning & Selv- Forsendelse





Certifikater.



Sample Room and Trade Show

Sunny Glassware.Nuværende mere end 5.000 genstande på Shenzhen Sample Room til et bredt udvalg. Det vandt en stor
kundevaluering. Velkommen til Shenzhen Office! Billedet som følger er kun en del af vores ejet design stearinlysholdere.,
Velkommen til Shenzhen Office for at finde dine favoritter, det vil bringe dig en stor overraskelse, fordi det er svært at
finde en anden leverandør som dette i Kina.

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




Kunder Review.



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

