
675 ml pemegang lilin logam dengan cetak berwarna-warni untuk grosir

Mengapa memilih gelas cerah

Dedikasi paling tinggi untuk desain, tidak pernah kompresi kualitas
Glassware yang cerah secara ketat Lindungi desain pelanggan ", Semua item yang baru
dirancang dari AS Haven "t telah disalin dalam tiga tahun.

Kualitas produk adalah fokus utama dalam gelas cerah. Glasses cerah pernah dihancurkan
80.000 pcs kapal kaca dengan cacat nyaris tidak terlihat.

Jars lilin Deskripsi

675 ml pemegang lilin logam dengan cetak berwarna-warni untuk grosir

https://www.alibaba.com/product-detail/Luxury-iridescent-boat-shape-glass-candle_1600296574363.html?spm=a2747.manage.0.0.6a1271d2cuErnz


Keuntungan pasar yang unik

. Fokus pada desain

. Pemotongan lilin pemasok untuk merek wragrance
USA 80%

. AQL plus 6 Standar uji QC yang ketat dan cerah

. Pertahankan kualitas yang konsisten dengan
sampel dan produk massal

Kesadaran Desain Upacara

. Dirancang oleh Profesional Pemenang
Penghargaan di SG

. Mendapat wewangian sarang sangat
kekaguman

. Teman atau hadiah hubungan bisnis

. Relaksasi dan Kehidupan Romantis



Desain ukuran yang fleksibel memungkinkan pasar
Anda tumbuh dengan cepat

Nomor Item: Sglf21060701.
Top Dia: 111mm
Bottom Dia: 72mm
Tinggi: 117mm.
Berat: 84g.
Kapasitas: 675ml
MOQ: 10.000 pcs per desain

Desain khusus dan ukuran berbeda tersedia

Dengan dukungan kuat kami, pelanggan kami berkembang
pesat, dari laboratorium kecil hingga para pemimpin
industri.

675 ml pemegang lilin logam dengan cetak berwarna-warni untuk grosir

https://www.alibaba.com/product-detail/Luxury-iridescent-boat-shape-glass-candle_1600296574363.html?spm=a2747.manage.0.0.6a1271d2cuErnz


Nomor barang. SGLF21060701

Bahan Logam

keahlian Guci lilin logam

Waktu sampel. 1. 5 hari jika ada bentuk dan ukuran kaca
2. 15 hari, jika Anda membutuhkan bentuk dan ukuran kaca baru

Sedang mengemas Kemasan yang biasa, 4 buah dalam kotak batin, 48 buah kotak

Kapasitas produk 500.000 ~ 1.000.000 lembar per bulan

Waktu pengiriman Dalam 35 hari setelah pengambilan sampel dan pesanan dikonfirmasi

Syarat pembayaranDeposit 30% oleh T / T di muka dan seimbang terhadap salinan B / L

Pengiriman Melalui laut, melalui udara, melalui ekspres dan agen pengiriman dapat diterima



Fitur Produk 1. Dekorasi Rumah Jar Lilin Kaca dari Kualitas Tinggi
2. Cocok untuk digunakan di hotel, rumah, dll.
3. Memenuhi tes ASTM

Untuk pilihan Anda 1. Berbagai desain dan ukuran untuk seleksi
2 Setiap warna dicat, keren, plating, pemotong pemrosesan model laser
3. Paket khusus sebagai menyusut film, kotak hadiah warna, kotak hadiah putih, dll.
4. Kami memiliki bengkel dan gudang profesional untuk memastikan waktu pengiriman

Tim dan kantor gelas yang cerah

Pabrik menunjukkan





Sedang mengemas Dan Pengiriman





Sertifikat



Ruang sampel dan pameran dagang

Glassware yang cerahBerikan lebih dari 5.000 item di Ruang Sampel Shenzhen untuk banyak pilihan. Ini memenangkan
evaluasi pelanggan yang hebat. Selamat Datang di Kantor Shenzhen! Gambar sebagai berikut hanya satu bagian dari
desain kami yang dimiliki Pemegang lilin, Selamat datang di kantor Shenzhen untuk menemukan favorit Anda, itu akan
membawa Anda kejutan besar karena sulit untuk menemukan pemasok lain seperti ini di Cina.

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




Ulasan pelanggan



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

