
     الرغبة-010 الحظيرة واسعة البالستيك األسود للمرأة معطف الفراء 
.البند رقم األبحاث العلمية البحرية-001 المواد ABS البالستيك
الحجم cmطول 39.5/44.5 لون  أسود
الملحقات المعدنية تلميع الفضة هوك معدنية مربعة تأثير الشعار شعار الطباعة األبيض
تأثير السطح موك مغلف المطاط 1000pcs لكل بند
الوقت عينات حوالي 7 أيام لنموذج جديد وقت التسليم حوالي 30 يوما
الدفع الطريقة T/T، بأي بال، وغرب االتحاد وأكثر كالشرط الخاص بك طرق الشحن بحرا، جوا بواسطة إكسبريس الدولية، وأيضا وكيل الشحن الخاص بك مقبول

                                 



 

 الملحقات المعدنية القابلة للتغيير

 



مواد معدنية: الحديد

.تأثير السطحية: لون مطلي، ثم سطح مغطى بالنفط اللمعان، منع الصدأ

الشكل للحل: جولة الشكل دون حبة والجاهزة، مستديرة الشكل مع حبة ومستديرة الشكل مع حبة والجاهزة، مربعة الشكل،
.مستديرة الشكل مسطحة، مسطحة مستديرة الشكل، وخاصة منذ وقت طويل مربع الشكل وأكثر

بندقية، "األسود العادية"، "األسود حصيرة"، Black(shine black) ،(ألوان لالختيار: كروم (تلميع الفضة)، نيكيلينج (حصيرة فضية
."الذهب العادية"، "ذهبية المظلمة"، روز الذهب والذهب الشمبانيا، والبرونزية وأكثر

لدينا اكسسوارات معدنية يكون حجم مختلف، لدينا إنتاج استخدام مختلفة مناسبة معدنية الملحقات للحظيرة المختلفة. نحن نقدم
.المنتجات األكثر مالءمة لجميع المالبس الحظيرة

 



لدينا الحزمة العادية
 

 

حزمة المعلقون مختلفة مع حقيبة مناسبة مختلفة والحظيرة المغلفة المطاط وشماعات البالستيك العادية مع كيس من البالستيك
.مخصصة، مع عالمة الشحن الخاص بك K = K ووضع المعلقون في كرتون حجم ،PE الشفاف، الحظيرة المخملية مع حقيبة رغوة

إذا كنت تريد حزمة مخصصة مختلفة لشماعات المالبس الخاصة بك، فإنه أيضا ال مشكلة، يقول لنا حجم التصميم والكرتون، ونحن
.سوف تجعل من الحقيقية

 شعار شخصي

 

شعار الطباعة الشاشة الحريرية: تأثير الشعار مسطحة، ولون واحد، اثنين من األلوان أي مشكلة-

حار ختم الشعار: وقد أثر الشعار لونين والذهب والفضة، ومع رقائق الذهب والفضة إحباط، ملحوظ جيدا جداً، والبعد الثالث-

شعار، في الرأس debossed شعار طبق البالستيك: تثبيت أحد آثار الشعار الخاص، المواد البالستيكية، مع تأثير مزخرف أو-
الشماعات

،debossed ،لوحة معدنية الشعار: قد تنقش تأثير الشعار الخاص األكثر، مادة الحديد، مع تأثير لون مطلي السطح، تأثير الشعار-
وأجوف خارجاً الختيارك

تأثير السطح مختلف للمرجع الخاص بك & خيار
 

مطلي: تأثير سطح مطلي تلميع جداً وملونة جداً، ومناسبة جداً متجر أزياء، يمكن أن تظهر والمزج في أزياء العنصر كامال-

مغلف المطاط: واحدة تستخدم على نطاق واسع أثر سطح الحظيرة، والسطح بسالسة، ولكن محكم جداً عندما كنت على اتصال-
به، تخزين العديد من مالبس الرجل مثل ذلك

الخبز: تأثير نوع السطحية قد حل مختلفة اثنين، يمكن تلميع أو حصيرة، ويمكن استخدامها في أي متجر مالبس نمط-

توافد المخملية: تأثير السطح يكون جيد جداً المضادة لالنزالق أثر، منع المالبس تبطئ، أنسب لمالبس النساء، مثل اللباس-
والعرسان

 



إنتاج شماعات البلاستيك
 



 

 

شماعات المواد البالستيكية آلة المنتجة، مع العفن الحظيرة. قبل البدء في اإلنتاج، بحاجة إلى تكلفة الكثير من الوقت لتبديل الحظيرة
 .العفن، وضبط المعدات، اختبار الجهاز، في محاولة إلنتاج واحد. بعد كل األشياء الصحيحة، تبدأ الحظيرة اإلنتاج

 

الشحنة للحل الخاص بك
 



عن طريق الجو

عن طريق البحر

من إكسبريس

برا

 

.شروط التجارة DDP ،اإلفرنجي ،CFR, CIF ،فوب شنتشن ،EX-Works(factory) ونحن نقبل

 

ونحن ساعة واحدة ونصف بعيداً عن هونغ كونغ *

نحن نقدم فوب شنتشن لعمالئنا *

يمكن أن نقدم أيضا سيف إلى أولئك المحتاجين *

 يمكننا مساعدتك في إرسال إلى هونج كونج ومدينة قوانغتشو أو المدن األخرى في المستودع الخاص بك أو *

وكيل شحن 

ونحن يمكن أن تساعد أيضا في توطيد الحاوية *

دي إتش ال، يو بي إس، فيديكس، تي أن تي: 4-7 أيام عمل *



نظم اإلدارة البيئية: 5-8 أيام عمل *

:الصين وظيفة البريد الجوي *

 

يوم عمل ألوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا 15-25

يوم عمل ألوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية والشرق األوسط 20-30

يوم عمل ألستراليا 14-18

 

كيف يمكن أن تجد لنا
 

:n إذا كان لديك أي اهتمام في منتجاتنا، يمكنك إرسال البريد اإللكتروني أدناه إضافة أو االتصال بنا بأسفل تل

 

شنتشن يونتونج المالبس الملحقات المحدودة

مصنع الحظيرة شنتشن يونتونج

E-mail: info@ythanger.com/yt011@ythanger.com

هاتف: + 86 28750513-755

 


