
13oz 370ml rektangulære moderne glass stearinlys
beholdere med lokk for ferie gaver

Hvorfor velge solfylt glass

Kraftig OEM / ODM. kapasitet og upmost dedikasjon til design, aldri komprimering på kvalitet
Sunny glassvarer strengt Beskytt kundenes design, alle de nyutviklede elementene fra US
Haven "t blitt kopiert om tre år.

Produktkvalitet er det store fokuset i Solfylt glass. Sunny Glassware rivet en gang 80.000 PCer
glassfartøy med knapt synlig blemish.

Glass Candle Jars Beskrivelse

https://www.candleholdermanufacturer.com/no/.html












Artikkelnummer. SGS161109005.

Materiale glass

håndverk Sprøyting utskrift rektangel glass stearinlys krukker med lokk

Eksempel tid 1. 5 dager hvis det er glassform og størrelse
2. 15 dager, hvis du trenger nye former og størrelser glass

Pakking Den vanlige pakningen, 4 stkene i den indre boksen, 48 stk.

Produktkapasitet 500.000 ~ 1.000.000 stykker per måned

Leveringstid Innen 45 dager etter prøvetaking og bestilling bekreftet

Betalingsbetingelser30% depositum med t / t på forhånd og balanse mot kopi av b / l

Leveranse Til sjøs, med fly, gjennom Express og Shipping Agent akseptabelt



Produktfunksjoner 1. Hjemme dekorasjoner Glass stearinlys krukke fra høy kvalitet
2. Passer til bruk på hotellet, hjemme, etc.
3. Møt ASTM-testen

For ditt valg 1. Ulike design og størrelser for valg
2 Enhver farge malt, kul, plating, laser modell prosessering cutter
3. Spesiell pakke som krympefilm, farge gaveeske, hvit gaveeske, etc.
4. Vi har et profesjonelt verksted og lager for å sikre leveringstid

Sunny Glassware Team og Office

Fabrikkshow





Pakking Og Shipping





Sertifikater



Eksempel rom og messeshow

Solfylt glassPresent mer enn 5000 elementer på Shenzhen-prøvesal for et bredt utvalg. Det vant en god kundeevaluering.
Velkommen til Shenzhen Office! Bildet som følger er bare en del av vår eide design Stearinlysholdere, Velkommen til
Shenzhen Office for å finne dine favoritter, det vil gi deg en stor overraskelse fordi det er vanskelig å finne en annen
leverandør som dette i Kina.

https://www.candleholdermanufacturer.com/
https://www.candleholdermanufacturer.com/no/category/glass-candle-holder.html
https://www.candleholdermanufacturer.com/no/category/glass-candle-holder.html




Kunder gjennomgang



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



