
KSW-004 شماعات ملابس الأطفال الخشبية الطبيعية مع مقاطع 

 

تفاصيل الإنتاج

 وصف   طفل خشبي ملابس الشانق 
اللون   طبيعي >> صفة 
عينة زمن  أيام 7-10 
 إنتاج زمن  أيام 35-45 
دفع مصطلح   T / T 30٪ الوديعة و 70٪ توازن دفع 
 موك   1000PCS

  PICTURES بالتفصيل

http://www.chinahangersupplier.com
http://www.ythanger.com/




 

 أنواع الملحقات المعدنية

 









 



 

 الملحقات المعدنية

المادة: حديد

.تأثير السطح: مطلي بالألوان ، ثم السطح المغطى بزيت اللمعان ، ومنع الصدأ

شكل للحل: شكل دائري بدون حبة ومزخرف ، شكل دائري مع حبة ، شكل دائري مع حبة ومزخرفة ، شكل
.مربع ، شكل مسطح دائري ، شكل دائري مسطح ، شكل مربع طويل خاص وأكثر

اللون للاختيار: كروم (فضي لامع) ، نيكلينج (فضي حصيرة) ، بندقية أسود (أسود لامع) ، أسود
.عادي ، أسود حصيرة ، ذهب منتظم ، ذهب داكن ، ذهب وردي ، ذهبي شمبانيا ، برونز وأكثر

إكسسواراتنا المعدنية لها مقاسات مختلفة ، إنتاجنا يستخدم إكسسوارات معدنية مختلفة
.مناسبة لشماعات مختلفة. نحن نقدم المنتجات الأكثر ملاءمة لجميع شماعات الملابس

 

حزمة حماية

 



 

 

حزم الشماعات المختلفة مع حقيبة مناسبة مختلفة ، شماعات مغلفة بالمطاط وشماعات
ووضع ، PE بلاستيكية منتظمة مع كيس من البلاستيك الشفاف ، شماعات المخملية مع كيس رغوة
.مخصصة ، مع علامة الشحن الخاصة بك K = K الشماعات في الكرتون حجم

إذا كنت تريد مجموعة مختلفة من شماعات الملابس الخاصة بك ، فإنه لا توجد مشكلة أيضًا ،
.أخبرنا التصميم الخاص بك وحجم الكرتون ، وسوف نجعلها حقيقية

 

تأثير الشعار للإحالة

 



  

طباعة الشعار: تحتاج إلى فتح قالب الشعار الجديد ، مع تأثير الشاشة المريضة ، بعد-
.الانتهاء من الطلاء شماعات ، طباعة الشعار في رأس شماعات

شعار محفور: بالنسبة لتأثير شعار النمط ، يتم تقسيمه إلى حالتين ، واحدة محفورة على -
الشعار قبل الطلاء ، كما سيتم رسم الشعار عند طلاء شماعات كاملة ، اترك لون الشعار بنفس
لون الشماعات. آخر هو شعار محفورة بعد الطلاء ، واسمحوا لون الشعار هو اللون الطبيعي
.الخشب

شعار محفور في لون آخر: يمكن للحرفة شعار نوع جعل شعار في لون آخر ، باستثناء اللون -
الطبيعي. بعد شماعات الطلاء والشعار المحفور ، كشط مع الحبر الملون الأخرى ، مثل الذهب
.والأحمر والأزرق والأسود والأبيض ، وهلم جرا

شعار لوحة معدنية: تأثير الشعار الأكثر خاصة ، مادة الحديد ، مع تأثير السطح مطلي -
.وأجوف خارج لاختيارك ، debossed ، بالألوان ، وتأثير الشعار منقوش

 

أعلى نهاية شماعات خشبية الإنتاج

 

 



شماعاتنا الخشبية الراقية هي حرف يدوية ، يتم إنتاجها وفقًا لكل تفاصيل العميل ، وتشمل
الشكل والحجم واللون والاكسسوارات المعدنية وتأثير الشعار والحزمة. إذا كان لديك تصميم
شماعات خاص بك ، الثابتة والمتنقلة ترسل لنا ، فإننا سوف تساعدك على تحقيق ذلك. يرسم قسم
الشهيرة في تايوان ، لمدة Paint-Taiho Paint 4 الإنتاج لدينا شماعات خشبية من الأعلى مع
مرات ، بعد الطلاء مرتين في المرة التالية: طبقة الطلاء العلوي 2 مرات ، واحدة تلو الأخرى
، والطلاء اليدوي ، مما يجعل سطح الحظيرة شديد النعومة ، رائحة. جميع الحرف اليدوية
.الراقية تجعل الشماعات فاخرة للغاية ، وجعلها تنتمي إلى أعمال فنية

 

الشحن لحلولك

 

 



 

عن طريق الجو

عن طريق البحر

بواسطة اكسبرس

عن طريق البر

 

.شروط التجارة cfr ، cif ، ddu ، ddp ، نحن نقبل السابقين يعمل (مصنع) ، فوب شنتشن

 

نحن على بعد ساعة ونصف فقط من هونج كونج *

نحن نقدم فوب شنتشن لعملائنا *

إلى المحتاجين CIF يمكننا أيضا تقديم *

 يمكننا مساعدتك في إرسال إلى هونج كونج وقوانغتشو أو مدن أخرى مستودعك أو *

وكيل الشحن 

يمكننا أن نساعد أيضا في توحيد الحاويات *

* dhl ، ups ، فيديكس ، tnt: 4-7 أيام عمل

* EMS: 5-8 أيام عمل

:بريد الصين للطيران حاليا *



 

يوم عمل إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا 15-25

أيام عمل إلى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط 20-30

يوم عمل إلى أستراليا 14-18

 

لماذا تختار لنا كمورد لك

 

في الوقت المناسب ومريحة الاتصالات .1

، الشماعات لدينا إلى الموانئموثوقة الجودة ، رقابة صارمة على الجودة ، قدمنا  .2
KALTENDIN ، CK ، سايروس ،

.ساتشي ، توري بورش ، روبرتو كافالي ، بريوني ، إلخ

أفضل الاستشاريين ، يمكننا تسوية المشكلة قبل أن تقلق بشأن ذلك .3

 .تسليم البضائع في الوقت المحدد .4

توفير المال: عندما تخبرنا العنوان الذي تريد شحن هذه المعلقات إليه ، يمكننا التشاور .5
.اللوجستية لدينا تعاونت أرخص وسيلة الشحن partener مع

وثائق كاملة 6

.متطلبات حزمة الخاص بك هو متاح .7

قبول التصميم الخاص بك ، شعار الطباعة أو الليزر لك. أي حجم ، أي لون ، أي شكل متاح .8

.يمكنك اختيار لصالح المعادن التبعي شماعات الخاص .9

نحن نقدم اقتراح صادق لك للنظر فيها .10

 

كيف تتواصل معنا

 

إذا كان لديك أي مصلحة في التعاون معنا ، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى الإضافة أدناه
:أو الاتصال أدناه هاتف رقم

 

الملابس التبعي المحدودة Yuntong شنتشن

مصنع شماعات Yuntong شنتشن



info@ythanger.com :البريد الإلكتروني

هاتف: +86 28750513-755

 


