
ডায়মন্ড গ্লাস ক্যান্েডল েহাল্ডার গ্লাস ক্যান্েডল জার বাল্ক
 
েকন সািন কাচপাত্র চয়ন

আপিন িডজাইেনর প্রিত সর্েবাত্তম উত্সর্গ , মােনর উপর কখনই সংেকাচন করেবন না
S unny Glassware কেঠারভােব গ্রাহকেদর িডজাইন রক্ষা কের , আমােদর কাছ েথেক নতুন িডজাইন করা
সমস্ত আইেটম িতন বছের কিপ করা হয়িন।

সািন গ্লাসওয়্যােরর প্রধান েফাকাস হল P পণ্েযর গুণমান । সািন গ্লাসওয়্যার একবার সেব
দৃশ্যমান দাগ সহ 80,000 িপিস কােচর পাত্র েভেঙ েফেলিছল।

েমামবািত জার িববরণ
 
 আইেটম নম্বর. SGXF22012010

 উপাদান গ্লাস 

 ৈনপুণ্য চাপা কােচর েমামবািতর জার

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

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

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

 েডিলভাির সময়  নমুনা এবং অর্ডার িনশ্িচত হওয়ার 35 িদেনর মধ্েয

 পিরেশােধর শর্ত  অগ্িরম T/T দ্বারা 30% আমানত এবং B/L এর অনুিলিপর িবপরীেত ব্যােলন্স



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

 
 পণ্েযর ৈবিশষ্ট্য

 1. উচ্চ মােনর েথেক বািড়র সজ্জা গ্লাস েমামবািত জার
 2. েহােটল, বািড়েত, ইত্যািদ ব্যবহােরর জন্য উপযুক্ত
3. ASTM পরীক্ষার সােথ েদখা করুন

 
 
 আপনার পছন্েদর জন্য

 1. িনর্বাচেনর জন্য িবিভন্ন িডজাইন এবং মাপ
 2 েযেকান রেঙ আঁকা, শীতল, কলাই, েলজার মেডল প্রেসিসং কাটার
 3. সঙ্কুিচত িফল্ম, রঙ উপহার বাক্স, সাদা উপহার বাক্স, ইত্যািদ িহসােব িবেশষ প্যােকজ।
 4. েডিলভািরর সময় িনশ্িচত করার জন্য আমােদর কােছ একিট েপশাদার কর্মশালা এবং গুদাম রেয়েছ









 

 

সানি গ্লাসওয়্যার টিম এবং অফিস



 
 

ফ্যাক্টির েশা

 





 

প্যািকং  এবং  িশিপং



  



সার্িটিফেকট



 

নমুনা রুম এবং ট্েরড েশা 

সানি গ্লাসওয়্যার  বিস্তৃত নির্বাচনের জন্য শেনজেন নমুনা ঘরে 5,000টিরও বেশি আইটেম উপস্থাপন করে। এটি একটি মহান
গ্রাহক মূল্যায়ন জিতেছে. শেনজেন অফিসে স্বাগতম! নীচের ছবিটি আমাদের মালিকানাধীন ডিজাইনের  মোমবাতি ধারকদের
শুধুমাত্র একটি অংশ , আপনার পছন্দগুলি খুঁজে পেতে শেনজেন অফিসে স্বাগতম, এটি আপনাকে একটি বড় বিস্ময় নিয়ে আসবে কারণ
চীনে এর মতো অন্য সরবরাহকারী খুঁজে পাওয়া কঠিন।
 

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




গ্রাহকেদর পর্যােলাচনা



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


 

 
 


