
Matt svart glass stearinlys kjerner engros
 
Hvorfor velge Sunny Glass

Aller største satsing på designAldri kompresjon i kvalitet
Sunny glassvarer strengt beskytte kundenes" design, Alle nydesignede elementer fra oss har "t
blitt kopiert på tre år.

Produktkvalitet er det stort fokus på Sunny Glass. Sunny Glass gang revet 80.000 stk av
glassbeholder med knapt synlige lyte.

Candle Krukker Beskrivelse

 



Unikt marked fordel

. Fokus på design

. lysestake leverandør for 80% USA duft merkevare

. AQL pluss 6 strenge og solrike QC teststandarder

. Opprettholde kvalitet i samsvar med prøve og
bulkprodukter

 

Ceremony utforming bevissthet

. Designet av prisvinnende profesjonell i SG

. Fikk NEST Dufter sterkt beundring

. Venn eller forretningsforhold gave

. Avslapping og romantisk liv

 

Fleksibel størrelse design gjør markedet til å vokse
raskt

Vare nr.:SGJD20052511..
Topp dia: 80mm
Bottom dia: 75mm
Høyde: 90mm
Vekt: 310 g
Kapasitet: 295ml.
(8 oz kan inneholde voks)
MOQ: 3000pcs

Tilpasset design og forskjellige størrelser tilgjengelig

Med vår sterke støtte, er våre kunder vokser raskt, fra små
laboratorier til industriledere.
 

 



 
 
Artikkelnummer. SGJD20052511

Materiale glass

håndverket presset glass stearinlys krukker

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

Pakking Den vanlige pakking, 4 stykker i den indre eske, boks 48 stykker

produkt Kapasitet 500.000 ~ 1.000.000 stykker per måned

Leveringstid Innen 35 dager etter prøvetaking og orden bekreftet

Betalingsbetingelser30% innskudd av T / T på forhånd og balanse mot kopi av B / L

Leveranse Ved sjøen, ved luft, gjennom uttrykke og leveringsmiddel akseptabelt

 
Produktfunksjoner

1. Hjemme dekorasjoner Glass stearinlys krukke fra høy kvalitet
2. Kan brukes på hotell, hjemme osv
3. Møt ASTM Test

 
 
For ditt valg

1. Ulike utforminger og størrelser for valg
2 Alle farger malt, kjølig, plating, Laser modell Processing cutter
3. Spesiell pakke som krympe film, farge gaveeske, hvit gaveeske, etc.
4. Vi har et profesjonelt verksted og lager for å sikre leveringstid

 

Sunny Glass Team og Kontor



 
 

Factory Show

 





 

Pakking & Shipping





Sertifikater



 

Sample Room and Trade Show

Sunny GlassPresent mer enn 5000 elementer på Shenzhen-prøvesal for et bredt utvalg. den vant en stor kunde evaluering.
Velkommen til Shenzhen Office! Bildet som følgende er bare en del av våre eide utforming lysestaker, 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://no.candleholdermanufacturer.com/
https://no.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
https://no.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




kunder omtale



https://no.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html


 


