
180ml Botol diffuser keramik khusus untuk wewangian
rumah

Nama barang botol diffuser keramik aromatik mewah untuk rumah
Nomor barang SGMK22022306

Ukuran
Diameter atas: 24.5mm
Diameter bawah Tinggi 50mm Berat 130mm 236g
Kapasitas: 180ml

OEM Setiap Kapasitas & desain Kustom tersedia
Nama merk Peralatan Gelas Cerah

Waktu sampel 1. 5 hari untuk eksis dalam bentuk dan ukuran produk
2. 15 hari jika Anda membutuhkan bentuk dan ukuran produk baru

Sedang
mengemas

Kemasan keamanan normal 24pcs / 36pcs / 48pcs per karton dll. Ekspor dengan pembagi
telur

moq 5.000 pcs
Waktu
pengiriman Dalam waktu 35 hari setelah pesanan dikonfirmasi

Syarat
pembayaran Deposit 30% oleh T / T di muka, sisanya setelah menunjukkan salinan B / L

Fitur produk

1.kualitas tinggi dan harga yang kompetitif
2. Bertemu FDA, SGS, uji LFGB dll.
3. Ramah lingkungan
4. Banyak berlaku untuk pernikahan, pesta, rumah, bar dll.
5.Mesin dibuat











Syarat pembayaran
1. 30% deposit oleh T / T di muka, sisanya setelah menunjukkan salinan B / L
2. L/C, Escrow, T/T dan Western Union dapat diterima, tetapi negara yang berbeda syarat pembayaran yang berbeda
Layanan profesional

1. Berbagai desain dan ukuran botol diffuser untuk seleksi.
2 Warna apa pun dicat, dingin, pelapisan listrik, laser, kaca botol Pemrosesan model tersedia
3. Paket khusus sebagai film menyusut, kotak hadiah warna, kotak hadiah putih, dll.
4. Kami eksklusif karyawan untuk kontrol kualitas
5. Kami memiliki bengkel dan gudang profesional untuk memastikan waktu pengiriman
Penggunaan Produk
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1. Sempurna untuk dekorasi pernikahan, dekorasi rumah, pesta, perjamuan dll,
2. Sempurna sebagai pusat cantik untuk sebuah acara
3. Ini adalah hadiah yang luar biasa sebagai pindah rumah dan acara lainnya.

Untuk lebih banyak dekorasi rumah ,
silahkan kunjungi website kami : http://www.candleholdermanufacturer.com/
Atau di sini dapat membantu Anda mengetahui lebih banyak tentang kami: FAQ
Kami menantikan pertanyaan dan kerjasama Anda.

Beranda kembali
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