
وصف

تأثير السطح ارسم أربع مرات ، ارسم واحد تلو الآخر
موك 1000pcs لكل عنصر
مستوى الجودة عرض فعالة من حيث التكلفة
الاستخدام لبذلات الرجال والمعاطف والسترات والملابس

الثقيلة الأخرى
سعة المنتج كل شهر 100000-200000
موعد التسليم يوما 35-45
شروط الدفع  T / T و PayPal و West Union والمزيد حسب

متطلباتك
وسائل النقل عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق

التعبير عن

 

صورة







عملية إنتاج شماعات
 

شماعاتنا مصنوعة من أعمال يدوية يدوية ، من قطع الخشب إلى الحظيرة المقلدة إلى التلميع
اليدوي أكثر من 4 مرات إلى الدهانات مرتين الطلاء الأولي والطلاء النهائي مرتين إلى كل
 شماعات منتهية ستجتاز اختبار الجودة

.ثم تعبأ في علب تصدير قياسية PE أخيرًا ، يعلق الحزام لكل شماعة رغوة

 



يمكنك اختيار

حجم وشكل مخصص 
قابل للتعديل اللون 
عرض تأثير شعار مختلف لك للاختيار

إكسسوارات معدنية قابلة للتغيير 
طريقة التعبئة الخاصة

حجم وشكل مخصص 



قابل للتعديل اللون 
عرض تأثير شعار مختلف لك للاختيار

إكسسوارات معدنية قابلة للتغيير 
طريقة التعبئة الخاصة

 

منتجات اخرى
يمكننا تخصيص الحظيرة لك حسب طلباتك. ولدينا أيضًا العديد من الشماعات النموذجية التي
يمكن اختيارها. يمكنك أيضًا التوصية بشماعات مناسبة لك وفقًا لنوع ملابسك

 

 

التعبئة

 

.ناعمة PE من أجل تجنب أي ضرر في الشحن. كل علاقة تعليق لدينا مغطاة برغوة

 



 

عربه قطار

نحن ندعم جميع أنواع طريقة الشحن. مثل البحر أو الجو أو التعبير. لدينا تعاون وكيل الشحن ، إذا كنت
بحاجة إلى مساعدة ، يمكننا مساعدتك لشحنه. ولكن إذا كان لديك وكيل شحن خاص بك ، يمكنك أيضًا
.استخدام وكيل الشحن الخاص بك لشحنه

 



 

معلومات عنا

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

Ø Line - نحن شركة تصنيع شماعات معروفة في سوق الصين وأوروبا والولايات المتحدة
الأمريكية. يمكن وضع جودة الشماعات ، وخاصة الشماعات الخشبية ، في المراكز الثلاثة
.الأولى في صناعة الشماعات في الصين



Ø Professional --- بصفتنا شركة تصنيع شماعات مهنية ، يمكننا أن نقدم لك تصميم وإنتاج
.من نوعهشماعات مخصص وفريد 

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

Ø المنتجات --- مصنفة حسب المواد ، وتغطي مجموعة منتجاتنا شماعات خشبية ، شماعات
بلاستيكية ، شماعات مخملية مخملية ، شماعات مطاطية ، شماعات مطلية إلكترونية لامعة
.وشماعات معدنية

  

اتصل
 


