
                                                     وصف المنتج

.سN بند MTE-001
مواد مطلي + (ABS ، PS) البلاستيك
بحجم الطول: 40 سم / 44 سم
اللون ذهب
الملحقات المعدنية هوك جولة الذهب
تأثير الشعار العادة
تأثير السطح مطلي
موك قطع كل بند 2000
عينات الوقت أيام 7-8
معالجة Handcarft آلة و
مستوى الجودة ترف
استعمال قميص، قمم، وسترة، ومعطف
 
التعبئة

1.1pc كيس رغوة PE 1 حزمة شماعاتPC
2.10pcs شماعات كل طبقة
3. تخصيص حجم ك = ك الكرتون
4. تخصيص علامة الشحن

قدرة المنتج كل شهر 1000000-3000000
موعد التسليم يوم 30-333
طريقة الدفع  ، تي تي ، بايبال ، اتحاد غرب /
وسائل النقل ، EXW ، FOB) ، عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، من خلال التعبير عن

CNF ، DDU)
 
 
لاختيار الخاص بك

 تخصيص الحجم والشكل .1

 2. اللون قابل للتعديل

 3. شعار مخصص

4. الملحقات المعدنية للتغيير

5. طريقة حزمة مخصصة





                                                          هوك شماعات مخصصة



ملحق المعادن لدينا هو مادة الحديد ، مع لون مختلف مطلي ، يمنع الصدأ الملحقات المعدنية
.بشكل فعال

شعار مخصص
                                                                        الحظيرة



شعار الطباعة الحريرية*
*الفضة ختم شعار الساخنة
*شعار ختم الذهب الساخن
*شعار لوحة بلاستيكية
*شعار لوحة معدنية

                                                 شماعات تأثير السطح



تأثير مطلي: سوف الشماعات تألق جدا مع تأثير نوع السطح
تأثير المطاط المغلفة: أصبح السطح أملسًا جدًا ولكن ذو ملمس جيد ، إنه منخفض المظهر وفخم. 
توافد تأثير المخملية: إنها ناعمة عند لمسها ، ولها تأثير جيد مانع للانزلاق ، الأكثر
استخدامًا في شماعات ملابس النساء ، مثل فستان الزفاف.
تأثير الخبز: الطلاء سطح شماعات مع الطلاء الشفاف ، يمكن أن يكون مات ، كما يمكن أن يلمع

                                                       （حزمة حماية （مخصص



    

--التعليمات
                                                                                      

س: ما هو العمل الرئيسي لشركتك؟
a: يتم وضع شركتنا في سوق الشماعات أعلى درجة. نحن متخصصون في الملابس الخشبية / الشماعات
بانت

س: كم عدد العمال لديك؟



a: 5 لدينا حوالي 150 عامل ، بما في ذلك 2 عامل صنع العينات ، 3 عمال طباعة الشعار و qc.

 
كيف يمكنك الاتصال
بنا؟                                                            
اكتب استفسارك في أدناه ، انقر "إرسال"، سنستلمها وسنرد عليك في أسرع وقت

أهلا بك اتصل بنا


