
موك قطعة لكل بند 1000
مستوى الجودة عرض ، رخيصة
استعمال  القمصان والفساتين للرجال والنساء
قدرة المنتج كل شهر 100000-200000
وقت التسليم يوما 35-45
شروط الدفع  تي تي ، بايبال ، اتحاد غرب وغيرها كشرط /
النقل عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، من خلال التعبير عن

عرض تفاصيل الخطاف
 







  

يمكنك الاختيار
أبعاد مخصصة والشكل  ²
لون قابل للتعديل 
آثار شعار مختلفة نقدم لك الاختيار

الملحقات المعدنية قابلة للتبديل  ²
وضع التغليف الخاص

 



 

عملية معطف شماعات الإنتاج

 

.البلاستيك مصنوع آليا ، كل خطاف يتم اختبار الوزن ومراقبة الجودة الصارمة



منتجات أخرى

يمكننا تخصيص الخطاف لك كطلباتك. ولدينا أيضا العديد من السنانير النموذجية التي يمكنهم
اختيار. علاوة على ذلك ، يمكنني أن أوصي بكافة السنانير المناسبة لك بناءً على نوع
.الملابس

 



 

 

حزم

.لقد قمنا بتخصيص العبوة بناءً على الخطاف المختلف

.من أجل تجنب الأضرار التي لحقت البضائع أثناء الشحن

https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/Women_Velvet_Hanger/194.html
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/Women_Plastic_Hanger/185.html


كاروزا

نحن ندعم جميع أنواع الشحن. مثل ، البحر ، الجو أو إسبرسو. لقد عملنا مع وكيل شحن ، إذا كنت بحاجة
إلى مساعدة ، يمكننا مساعدتك في شحنه. ولكن إذا كان لديك وكيل الشحن الخاص بك ، يمكنك أيضًا
.استخدام وكيل الشحن الخاص بك لشحنه



 

عنا

Ø تأسيس --- Shenzhen Yuntong Garment Accessory Co.، Ltd ، وتسمى أيضًا Shenzhen
Yuntong Hanger Factory ، 2007 التي تأسست في عام.

Ø الخط --- نحن شركة تصنيع معروفة من الشماعات في الأسواق الصينية والأوروبية والولايات
المتحدة. نوعية الشماعات لدينا ، ولا سيما الشماعات الخشبية"يمكن وضع الثلاثة الأولى في
.قطاع شماعات معطف في الصين

Ø المهنية --- كشركة مصنعة المهنية شماعات ، نحن قادرون على أن نقدم لك تصميم وإنتاج مخصصة
.وفريدة من نوعها

Ø متخصصون --- نحن متخصصون في تطوير وإنتاج الشماعات وتصميم الشماعات للعديد من العلامات
.التجارية المختلفة

Ø ، المنتجات --- المصنفة وفقًا للمواد ، تشمل مجموعة منتجاتنا الشماعات الخشبية
الشماعات البلاستيكية ، الشماعات المخملية المتدفق ، الشماعات المطاطية ،لامعة
.الإلكترونية شماعات مطلي وربط المعادن

 

https://www.chinahangersupplier.com/ae/About_Us/.html
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/High-end-men-clothes-black-wooden-hanger-China-hanger-supplier-factory-WHG013.html
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/WTE-008-green-color-plated-hanger-new-style-coat-hanger-for-women-dress.html
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/WTE-008-green-color-plated-hanger-new-style-coat-hanger-for-women-dress.html


 

اتصال

https://www.chinahangersupplier.com/ae/About_Us/Yuntong-Garment-accessories-Co-Ltd/.html



