
                                                     وصف المنتج

.No البند ليزر-002
المواد (ABS, PS, PP) البلاستيك
الحجم الطول: 39 سم
لون  اللون الأحمر
الملحقات المعدنية مطلي بالكروم جولة هوك معدنية
تأثير الشعار شعار الطباعة
تأثير السطح المخملية، روبيريز، مطلي
موك 3000pcs كل عنصر
الوقت عينات أيام 7-10
عملية بواسطة آلة
مستوى الجودة نهاية الترف وأعلى
الاستخدام لتناسب الكبار، ومعطف، سترة، مخزن الملابس، عرض
 
التعبئة

1.1pc رغوة PE حقيبة حزمة 1 كمبيوتر الحظيرة
2.10pcs الحظيرة كل طبقة
حجم مخصصة K = K 3. كرتون
4. علامة الشحن المخصصة

قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
وقت التسليم يوما 30-35
الدفع الطريقة T/T، بأي بال، وغرب الاتحاد وأكثر كالشرط الخاص بك
النقل بحرا، جوا بواسطة إكسبريس الدولية، وأيضا وكيل الشحن الخاص بك

مقبول
 
 
الخاص لاختيار

حجم مخصص والشكل الخاص بك يتطلب الوفاء .1
2. اللون قابل للتعديل وفقا للحاجة الخاصة بك
3. شعار مختلفة أثر العرض لك الاختيار
4. اكسسوارات معدنية متغيرة مطابقة الحظيرة الخاص بك
5. خاصة بتعبئة الطريقة مقبول





                                                           اكسسوارات معدنية

.لدينا ملحقات معدنية مادة الحديد، بلون مختلف مطلي، منع الملحقات المعدنية صدأ فعالاً

:الشكل للحل

مستديرة الشكل مع حبة، الجاهزة شكل مستدير مع حبة، مستديرة الشكل دون حبة والجاهزة،
مستديرة الشكل مسطحة، ومربعة الشكل، وجولة مربعة الشكل، طويلة مربعة الشكل، والشكل
.الخاص أكثر



:ألوان للحل

لون فضي لامع، لون نيكيلينج (حصيرة فضية)، بندقية سوداء اللون، اللون الأسود العادي،
حصيرة اللون الأسود، لون الذهب العادي، ذهبية اللون الداكن، النحاس (ارتفع الذهب) اللون،
...لون الذهب الشمبانيا، اللون البرونزي

                                                                        عرض الشعار

شعار طباعة الشاشة الحريرية: معظم العادية وأرخص تأثير الشعار للحظيرة، مع أي لون تريد،
لون رقم بطاقة لضبط الحبر.  Pantone CU بحاجة إلى توفر لنا
حار ختم الشعار الفضي: تأثير شعار خاص للحظيرة، يمكن أن تكون استخدمت في الحظيرة المواد
البلاستيكية، تحتاج إلى فتح جديد شعار العفن، يبدو الشعار تلميع جداً.
شعار ختم الساخنة الذهب: تأثير شعار خاص للحظيرة المواد البلاستيكية، مجرد فتح قوالب
الشعار الجديد لتصميم العملاء، تأثير الشعار فاخرة جداً ولامعة.
شعار لوحة بلاستيكية: تأثير شعار خاص للبلاستيك الحظيرة، عملية الإنتاج أكثر تعقيداً
مما طباعة وحار ختم الشعار، يمكن أن يكون مع تأثير الطباعة والزخرفة، تأثير الشعار أيضا
لطيفة جداً.
شعار لوحة معدنية: تأثير الشعار الخاص الأكثر للحظيرة الخشبية والبلاستيكية الحظيرة،
فمن هو المواد المعدنية، بالذهب، والفضة والذهب ارتفع وبندقية الأسود لون مطلي، تأثير
.منقوشة، والجوف، فاخر جداً للحظيرة ومخزن ،debossed الشعار يمكن

                                                 تأثير سطح الحظيرة

وهناك كندس مختلفة من أهنجيرس، مثل شماعات خشبية وشماعات البلاستيك والحظيرة المخملية
والحظيرة المغلفة المطاط إلخ،.

                                                        حزمة واقية



    
نحن حزمة الشماعات البلاستيكية بأكياس بلاستيكية شفافة ذات نوعية جيدة، ومكان في    
مخصصة مناسبة، مع كمية مناسبة كل الكرتون. طباعة الشحن مارك خارج كل K = K كرتون
الكرتون، أنها مفيدة جداً التمييز بين البضائع العابرة.
.    وبطبيعة الحال، إذا كان لديك مطلب خاص في الحزمة، كما يمكن أن نقدم لك

مقدمة الشركة                                                 
  
      شنتشن يونتونج الملابس الملحقات المحدودة، وتسمى أيضا "شنتشن يونتونج شماعات



فاكوتري"، التي تأسست في عام 2007، الشركة مصنعة الحظيرة معروفة جيدا في البر الرئيسي
الصيني لمدة 5 سنوات، ولكن كنا في هذه المقدمة لأكثر من 10 سنوات كسابقتها هي الحظيرة
.يوانتونغ شركة تجارية

كشركة مصنعة مهنية الحظيرة، نحن نقدم تصميم الحظيرة، تطوير، وإنتاج الخدمات، تتخصص     
في إلا المعلقون، نوع مختلف من الشماعات. مصنفة حسب المواد، يغطي مجموعة منتجاتنا شماعات
خشبية، شماعات البلاستيك، الحظيرة المخملية، شماعات معدنية. ووفقا لنوع الملابس، كوي،
معطف وسترة، قميص، فساتين بانت، تنورة، المعلقون المتاحة. ووفقا لحجم والرجال، والنساء
.وشماعات الأطفال لجميع الإعمار

متخصصة في صناعة الملابس عرض الحظيرة، عملائنا هي أساسا بعض أزياء ماركات الملابس     
غرامة المنتج وحسن التواصل وخدمة ما بعد world.the الجاهزة من الصين وفي جميع أنحاء
.البيع، تجلب لنا بسمعة جيدة من جميع العملاء الجدد والقدامى

مادة خشبية الحظيرة، الخشب الزان استيراد اليورو، البتولا الخشب المستوردة من أمريكا     
الشمالية، وخشب الصنوبر من روسيا، وأيضا بعض أنواع الأخشاب الصينية. الطلاء لشماعات
،environmental.we خشبية، نشتري من ماركة تايوان التي هي دائماً حريصة على التفاصيل أكثر
.ويتم الانتهاء من 80% من التقنيات بالعمل اليدوي

نحن commodity.what نحن نحاول دائماً تقديم العملاء مع حل عرض الحظيرة جيدة، ليس فقط     
.العرض مثالي يناسب الحظيرة العلامات التجارية الخاصة بك، شخصية، لا شيء رخيصة أو غالية

كيف يمكنك الاتصال
بنا؟                                                            
كتابة استفسارك ترد أدناه، انقر فوق "إرسال"، ونحن سوف تحصل عليه وسيتم الرد عليك في
.أسرع وقت


