
Ion mewah Electroplating Glossy Keramik Lilin Jar dengan
Tutup

Nama barang Bintik-bintik kustom mengkilap keramik kapal lilin grosir

Item No. SGXYT20112710.

Ukuran

Stoples:
Top Dia: 100mm
Bottom Dia: 98mm
Tinggi: 90mm.
Berat: 396g.
Kapasitas: 482ml
Tutup:
Top Dia: 100.6mm
Bottom Dia: 88mm
Tinggi: 14.2mm
(termasuk gagang rubah: 68mm)
Berat: 161g.

Kapasitas 10 oz 14oz 16oz dll tersedia

Waktu sampel. 1,5 hari jika ada bentuk dan ukuran produk
2.15 hari jika perlu bentuk dan ukuran produk baru

Sedang mengemas Kemasan keselamatan normal 24 pcs / 36 pcs / 48 pcs dll. Per karton ekspor dengan
pembagi telur

MOQ. 3000 pcs.

Waktu pengiriman Dalam 35 hari setelah pesanan dikonfirmasi

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

Fitur produk

1. kualitas tinggi dan harga bersaing
2. Mencapai FDA, SGS, LFGB dll. Uji
3. ramah
4. Laku berlaku untuk pernikahan, pesta, rumah, bar dll.
5.Machine Made.

















Fitur-fitur dari Bulan Glass Blown
1. Keunggulannya termasuk memahat kelimpahan, teknik, efek permukaan, warna dll.
2. Kualitasnya adalah kontrol yang sulit dan toleransi ukuran, berat dan bentuknya lebih besar.
3. Harganya tinggi dan produk terbatas untuk kaca teknik khusus.

Metode Aplikasi
1. Menggunakannya di bawah Panduan Dewasa
2. Mencuci dengan air bersih atau mendidih sebelum penggunaan
3. Tidak menyentuh tepi cangkir kaca, cobalah untuk mengambil bagian bawah atau gagangnya

Perhatian
1. bir, anggur merah, anggur putih, minuman atau air panas tidak terlalu penuh
2. Untuk menghindari menyakiti tangan anak-anak Anda, silakan letakkan di tempat di mana mereka dapat mencapai "t
3. Hindari menjatuhkan, tabrakan dan dampak kuat
4. Tidak tersedia untuk oven microwave
5. Untuk mencegahnya retak, jangan letakkan melalui api terbuka secara langsung
Untuk lebih tempat lilin atau barang pecah belah apa pun,
Silakan kunjungi situs web kami: http://www.okcandle.com/
Atau di sini dapat membantu Anda mengetahui MoreAbout AS: FAQ.
Kami menantikan pertanyaan dan kerja sama Anda.
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