
     وصف المنتج

                                     

.رقم الصنف MTW-005
مواد خشب الزان المستوردة من أوروبا ، خشب البتوال ، خشب أشتري ، خشب الصنوبر ، إلخ
بحجم L45cm * W 5.5cm
اللون البني الفاتح
األجهزة المعدنية ربط الفضة ماتي مخصصة
شعار يعدل أو يكيف
تأثير السطح أربع مرات اللوحة سطح أملس
موك قطع لكل بند 1000
مستوى الجودة ترف & نهاية األعلى
استعمال ، لسترة الرجل ، معطف ، الخ
قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
موعد التسليم يوما 40-45
شروط الدفع  t / t ، paypal ، غرب االتحاد ، l / c الخ ،
وسائل النقل عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، من خالل التعبير عن ، وكيل الشحن الخاص بك هو أيضا مقبول
 
 
الختيارك

شماعات مخصصة الحجم والشكل .1
2. أي لون شماعات على ما يرام ، يمكن أن ننتج وفقا لون بانتون تريد الخاص بك
3. تأثير شعار مختلف ، شعار الليزر المحفور ، طباعة الشعار ، شعار المعادن الخ ،
4. العديد من الملحقات المعدنية للخيار الخاص بك
5. طريقة الحزمة يمكن وفقا للتعليمات الخاصة بك

               

تفاصيل المنتج
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التعليمات

س: يمكنك تقديم عينة؟
.العينة مجانية ، ولكن عليك أن تحمل تكلفة الشحن من قبل نفسك ، exsiting ج: نعم ، إذا كان لدينا مخزون أو عينة

إذا دعت الحاجة إلى جعل عينة جديدة مع شعارك ، ثم سوف تهمة تكلفة العينة ، ولكن يمكن استرداد تكلفة العينة عندما تصل كمية    
الطلب طلبنا.

س: هل يمكننا وضع اسمنا أو شعارنا في الشماعات؟

.ج: نعم ، ال توجد مشكلة في وضع اسمك أو شعارك في الشماعات

الفخامة والأناقة النهائية لإنتاج شماعات الخشب
 

 



 

لدينا ترف & نهاية األعلى شماعات الخشب التي تنتجها الحرف اليدوية ، وفقا لطلبك حول شماعات الحجم والشكل واللون ،
واإلكسسوارات المعدنية والشعار وما إلى ذلك ، إذا كان لديك تصميم ، يمكننا إنتاج التصميم في الكائن الذي تريده. نحن نستخدم
لشماعات الخشب الفخمة والعالية الجودة ، يقوم عمالنا برسم كل شماعات واحدة تلو Taiwant Paint-Taiho Paint الطالء الشهير
.األخرى يدويًا ، وأربعة أضعاف سطح الطالء ، وطالء الطالء مرتين ، وطالء إنهاء مرتين ، ورفاهية للغاية ، وصديقة للبيئة أيًضا

 

حزمة شماعات

https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/women_wooden_hanger/.html


رغوة حقيبة ، محمية بشكل جيد. pe حزمة كل شماعات الخشب مع مناسبة .1
2.2pcs (4 أعلى شماعات وشماعات دعوى) أوpcs (.شماعات بانت) كل طبقة
3. ثم في كرتون قوي جدا

 Shipement 

 بواسطة البحر، هواء أو التعبير، مثل عادة شحنة بواسطة بحر shipent نحن يستطيع الدعم



الشحن زمن هو 35-45 أيام، شيبينغ بواسطة التعبير أو هواء هو 5-7 أيام. التعبير يستطيع
 .يو بي إس، فيديكس و إلخ ،DHL  يكون الدعم

إذا أنت تريد لنا إلى مساعدة رتب شحنة إلى عن
على أنت، أنت يستطيع إرسال ك توصيل عنوان إلى لنا، ثم نحن يستطيع التحقق
من ال الشحن كلفة إلى عن
 على أنت. من دورة، إذا أنت يملك تعاونت الشحن وكيل، أنت يستطيع رتب ال شحنة بواسطة ك
 .الذات



اتصل بنا
 

إذا كان لديك أي طلب أو سؤال ، يرجى االتصال معي

فريدا لي

yt002@ythanger.com :البريد اإللكتروني

هاتف: +86 (0) 755 28750512

ما هو التطبيق: +86 15919737783

www.chinahangersupplier.com مرحبا بكم بزيارة موقعنا
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