
বাড়ির সুবাসের জন্য 180ml কাস্টম সিরামিক ডিফিউজার বোতল

আইেটম নাম বািড়র জন্য িবলাসবহুল সুগন্ধযুক্ত িসরািমক িডিফউজার েবাতল
আইেটম নং◌ঃ. SGMK22022306

আকার
শীর্ষ ডায়া: 24.5 িমিম
নীেচর ডায়া: 50 িমিম উচ্চতা: 130 িমিম ওজন: 236 গ্রাম
ক্ষমতা: 180 িমিল

ই এম েকান কাস্টম ক্ষমতা এবং নকশা উপলব্ধ
পিরিচিতমুলক নাম সািন কােচর পাত্র

নমুনা সময় 1. পণ্েযর আকার এবং আকাের 5 িদন িবদ্যমান
2. যিদ আপনার পণ্েযর নতুন আকৃিত এবং আকােরর প্রেয়াজন হয় 15 িদন

েমাড়ক িসিকউিরিট প্যােকিজং স্বাভািবক 24pcs / 36pcs / 48pcs প্রিত শক্ত কাগজ ইত্যািদ িডম
িডভাইডার সহ রপ্তািন

েমাক 5,000 িপিস
েডিলভাির সময় অর্ডার িনশ্িচত হওয়ার 35 িদেনর মধ্েয
পিরেশােধর শর্ত অগ্িরম T / T দ্বারা 30% আমানত, B / L এর অনুিলিপ েদখােনার পের ব্যােলন্স

পণ্েযর
ৈবিশষ্ট্য

1. উচ্চ মােনর এবং প্রিতেযাগী মূল্য
2. FDA, SGS, LFGB পরীক্ষা ইত্যািদর সােথ েদখা করুন।
3. পিরেবশ বান্ধব
4. িববাহ, পার্িট, বািড়, বার ইত্যািদেত ব্যাপকভােব প্রেযাজ্য।
5. েমিশন ৈতির











পিরেশােধর শর্ত
1. অগ্িরম T/T দ্বারা 30% জমা, B/L এর কিপ েদখােনার পর ব্যােলন্স
2. এল/িস, এসক্েরা, িট/িট এবং ওেয়স্টার্ন ইউিনয়ন গ্রহণেযাগ্য হেত পাের, তেব িবিভন্ন েদশ িবিভন্ন অর্থপ্রদােনর শর্তাবলী
েপশাদারী েসবা

1. িবিভন্ন িডজাইন এবং মাপ িডিফউজার েবাতল িনর্বাচেনর জন্য।
2 েযেকান রেঙ আঁকা, ঠান্ডা, ইেলক্ট্েরাপ্েলিটং, েলজার, গ্েলিজং েবাতল মেডল প্রেসিসং উপলব্ধ
3. সঙ্কুিচত িফল্ম, রঙ উপহার বাক্স, সাদা উপহার বাক্স, ইত্যািদ িহসােব িবেশষ প্যােকজ।
4. আমরা মান িনয়ন্ত্রেণর জন্য কর্মচারীেদর একেচিটয়া
5. েডিলভািরর সময় িনশ্িচত করার জন্য আমােদর কােছ একিট েপশাদার কর্মশালা এবং গুদাম রেয়েছ
পণ্য ব্যবহার

http://www.candleholdermanufacturer.com/category/bottles.html
http://www.candleholdermanufacturer.com/category/bottles.html


1. িববােহর প্রসাধন, বািড়র সাজসজ্জা, পার্িট, েভাজ ect জন্য পারেফক্ট,
2. একিট ইেভন্েটর জন্য একিট চমত্কার েকন্দ্রিবন্দু িহসােব পারেফক্ট
3. এটা housewarmings এবং অন্যান্য ঘটনা িহসােব িবস্ময়কর উপহার.

আরও ঘর সাজােনার জন্য ,
আমােদর ওেয়ব সাইট িভিজট করুন: http://www.candleholdermanufacturer.com/
অথবা এখােন আপনােক আমােদর সম্পর্েক আরও জানেত সাহায্য করেত পাের: FAQ
আমরা আপনার তদন্ত এবং সহেযািগতার অেপক্ষায় রেয়িছ.

েহামেপজ িফের
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