
10 েসেকন্ড েমামবািত ধারক িসরািমক েহাম সজ্জা জন্য সুগন্ধযুক্ত
েমামবািত

 
1) সািন গ্রুপ আেছ 26 বছেরর জন্য কাচপাত্র সরবরাহ করা 30 িটরও েবিশ েদশ ও অঞ্চলগুিলেত সকল ধরেণর পণ্য
রফতািন করা হচ্েছ।

2) সর্বেশষ 10 বছের িবলাসবহুল সুবাস পণ্যগুিলেত েফাকাস করা, সািন গ্লাসওয়্যার is মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্ের 80% সুগন্িধ ব্র্যান্েডর সরবরাহকারী।

3) সািন অ্যাডাপ্টস িশপেমন্ট পিরদর্শন জন্য অিতিরক্ত ছয় পদক্েষপ। টানা নয় বছর ধের উত্পািদত
পণ্যগুিলেত েকানও (প্রধান) মােনর অিভেযাগ েনই।



 

 

আইেটম নম্বর. SGMK19030113CCL

উপাদান উচ্চ সাদা িসরািমক

ৈনপুণ্য চাপা কােচর েমামবািতধারীরা

নমুনা সময় 1. 5 িদন যিদ কােচর আকার এবং আকার থােক
2. 15 িদন, আপনার যিদ নতুন আকার এবং আকােরর গ্লােসর প্রেয়াজন হয়

েমাড়ক সাধারণ প্যািকং, অভ্যন্তরীণ বাক্েস 4 টুকরা, 48 টুকরা বাক্স

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

িবতরণ সময় স্যাম্পিলং এবং অর্ডার িনশ্িচত হওয়ার পের 35 িদেনর মধ্েয

পিরেশােধর শর্ত িট / িট দ্বারা আগাম 30% জমা এবং িব / এল এর অনুিলিপ িবরুদ্েধ বেকয়া

িবতরণ সমুদ্র িদেয়, আকাশপেথ, এক্সপ্েরস এবং িশিপং এেজন্েটর মাধ্যেম গ্রহণেযাগ্য

 
পণ্েযর ৈবিশষ্ট্য

1. বািড়র সজ্জা উচ্চ মােনর েথেক গ্লাস েমামবািত জার
২. েহােটল, বাসা ইত্যািদেত ব্যবহােরর জন্য উপযুক্ত
৩.এএসিটএম পরীক্ষার সােথ সাক্ষাত করুন

 
 
আপনার পছন্দ জন্য

1. িনর্বাচেনর জন্য িবিভন্ন নকশা এবং আকার
2 েয েকানও রেঙ আঁকা, শীতল, প্রেলপ েদওয়া, েলজার মেডল প্রেসিসং কাটার
3. সঙ্কুিচত িফল্ম, রেঙর উপহার বাক্স, সাদা উপহার বাক্স, ইত্যািদ িহসােব িবেশষ প্যােকজ
৪. আমরা মান িনয়ন্ত্রেণর একেচিটয়া কর্মচারী
৫. প্রসেবর সময়িট িনশ্িচত করার জন্য আমােদর একিট েপশাদার কর্মশালা এবং গুদাম রেয়েছ

 









 





 



 
 



 

আমরা কী মািলক

 

সািন গ্লাসওয়্যার আইএসও 90012008/2015 িকউএমএস শংসাপত্রিট পাস কেরেছ এবং গ্রাহকেদর সুিবধার্েথ
সুরক্ষার জন্য এন্টারপ্রাইজ েবৗদ্িধক সম্পত্িত মান প্রেয়াগ কের।

 



আইএসও 9001: 2015 এন্টারপ্রাইজ েমধা সম্পত্িত েপেটন্ট নং :201630655323.4

 



 







 
 
আরও েমামবািতধারীেদর জন্য বা েকানও গ্লাসওয়্যার,
আমােদর ওেয়ব সাইট িভিজট করুন: http://www.candleholderman Usedr.com/
অথবা, আমােদর সম্পর্েক আরও িশখেত আপনােক সহায়তা করেত পাের: সচরাচর িজজ্ঞাস্য
আরও বিশদে মেইলে পাঠানো যাবে: বিক্রয় 26@sunnyglassware.com

 

 
 

http://bd.candleholdermanufacturer.com
http://candleholdermanufacturer.com/faqs.html

