
েহাম সজ্জা পাইকাির জন্য েমামবািত জন্য কাস্টম রাউন্ড িসরািমক জার্স

েকন সািন কাচপাত্র িনর্বাচন করুন

আপত্িতকর উত্সর্গীকরণ িডজাইন, কখনও কম্প্েরশন না গুণমান
কেঠারভােব েরৗদ্েরাজ্জ্বল কাচপাত্র গ্রাহকেদর রক্ষা করুন "িডজাইন, মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর সমস্ত নতুন পিরকল্িপত আইেটমগুিল "িতন বছের কিপ করা হেয়েছ।

পন্য মান েরৗদ্েরাজ্জ্বল কাচপাত্র মধ্েয প্রধান েফাকাস। সািন কাচপাত্র একবার সেব দৃশ্যমান
েদােষর সােথ গ্লাস পাত্েরর 80,000 িপিস ধ্বংস কের েদয়।

েমামবািত জার্স বর্ণনা



অনন্য বাজার সুিবধা

। িডজাইন উপর েফাকাস

। 80% মার্িকন সুগন্িধ
ব্র্যান্েডর জন্য
েমামবািত ধারক
সরবরাহকারী

। AQL প্লাস 6 কেঠার
এবং সািন QC পরীক্ষা
মান

। নমুনা এবং বাল্ক পণ্য
সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ
মােনর বজায় রাখা



অনুষ্ঠান
নকশা
সেচতনতা

। এসিজ
পুরস্কার
িবজয়ী
েপশাদার
দ্বারা
িডজাইন

। েনস্ট
সুবাস
অত্যন্ত
প্রশংসার
েপেয়িছলাম

। বন্ধু বা
ব্যবসািয়ক
সম্পর্ক
উপহার

। িবেনাদন
এবং
েরামান্িটক
জীবন

নমনীয় আকার নকশা আপনার বাজার দ্রুত বৃদ্িধ করেত পারেবন

আইটেম নম্বর: SGMK19072601.
শীর্ষ ডিয়া: 88 মিমি
নীচে ডিয়া: 88 মিমি
উচ্চতা: 100 মিমি
ওজন: 337 জি
ক্যাপাসিটি: 421 এমএল
MOQ: 3,000PCS.

কাস্টম িডজাইন এবং িবিভন্ন মাপ উপলব্ধ

আমােদর দৃঢ় সমর্থেনর সােথ, আমােদর গ্রাহকরা েছাট্ট
ল্যাব েথেক িশল্প েনতােদর কােছ দ্রুত বৃদ্িধ পাচ্েছন।



আইেটম নম্বর. SGMK19072601

উপাদান সিরামিক

Craft. চাপা গ্লাস েমামবািত জার্স

নমুনা সময় 1. গ্লাস আকৃিত এবং আকার আেছ 5 িদন
2. 15 িদন, যিদ আপনার নতুন আকার এবং মােপর কােচর প্রেয়াজন হয়

েমাড়ক স্বাভািবক প্যািকং, অভ্যন্তরীণ বাক্েস 4 টুকরা, 48 টুকরা বাক্েস

পণ্য ক্ষমতা প্রিত মােস 500,000 ~ 1,000,000 টুকরা

েডিলভাির সময় নমুনা এবং আেদেশর 35 িদেনর মধ্েয িনশ্িচত

পিরেশােধর শর্ত 30% আমানত িট / িট দ্বারা অগ্িরম এবং িব / এল কিপ িবরুদ্েধ ভারসাম্য



েডিলভাির সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্েরস এবং িশিপং এেজন্েটর মাধ্যেম গ্রহণেযাগ্য

পণ্েযর ৈবিশষ্ট্য 1. উচ্চ মােনর েথেক েহাম সজ্জা গ্লাস েমামবািত জার
2. েহােটল, বািড়েত, ইত্যািদ ব্যবহােরর জন্য উপযুক্ত।
3. ASTM পরীক্ষা পূরণ করুন

আপনার পছন্েদর জন্য1. িবিভন্ন িডজাইন এবং িনর্বাচন জন্য মাপ
2 েকান রঙ আঁকা, শীতল, প্েলট, েলজার মেডল প্রেসিসং কর্তনকারী
3. সঙ্কুিচত িফল্ম, রঙ উপহার বক্স, সাদা উপহার বাক্স, ইত্যািদ িহসােব িবেশষ প্যােকজ।
4. আমরা প্রসেবর সময় িনশ্িচত করার জন্য একিট েপশাদারী কর্মশালা এবং গুদাম আেছ

সানি কাচপাত্র দল এবং অফিস

কারখানা েশা





েমাড়ক & পাঠােনা





সার্িটিফেকট



নমুনা রুম এবং বািণজ্য েশা

রৌদ্রোজ্জ্বল কাচপাত্রএকটি ব্যাপকভাবে নির্বাচনের জন্য Shenzhen নমুনা রুমে 5,000 এর বেশি আইটেম উপস্থিত। এটি একটি
মহান গ্রাহক মূল্যায়ন জিতেছে। শেনজেন অফিসে স্বাগতম! নিম্নলিখিত হিসাবে ছবিটি আমাদের নিজস্ব ডিজাইনের একমাত্র অংশ
মোমবাতি ধারক, আপনার ফেভারিটে খুঁজে পেতে শেনজেন অফিসে স্বাগতম, এটি আপনাকে একটি বড় বিস্ময় নিয়ে আসবে কারণ এটি
চীনের মতো অন্য সরবরাহকারীকে খুঁজে বের করা কঠিন।

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




গ্রাহক পর্যােলাচনা



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

