
     وصف المنتج

                                     

.رقم الصنف MTW-007
مواد      

خشب الزان المستوردة من أوروبا ، وخشب البتوال ، وخشب منفضة سجائر ، إلخ
بحجم سم L43 * W 5 عالقة علوية
اللون لون الخشب الطبيعي
األجهزة المعدنية هوك جولة الشظية
شعار شعار الليزر المحفور
تأثير السطح تأثير الخشب الطبيعي
موك قطع لكل بند 1000
مستوى الجودة ترف & نهاية األعلى
استعمال ،.لسترة الرجل ، معطف ، بانت إلخ
قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
موعد التسليم يوما 30-45
شروط الدفع  t / t ، paypal ، اتحاد غرب ، 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
 

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


صفقة
.علبة كرتون لحماية الشماعات أثناء الشحن K = K استخدام جودة عالية-

استخدام كيس من البالستيك المغلفة شماعات المخملية وشماعات خشبية ، وكيس بولي واضح ،
.مطلي شماعات المطاط لحماية الشماعات

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


الشحن
عن طريق البحر -

عن طريق الجو -

بواسطة اكسبرس -

شروط فقي CIF ، CFR ، DDU ، DDP ، قبول السابقين يعمل ، فوب -



التعليمات

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



 .من قبل نفسك

إذا دعت الحاجة إلى تقديم عينة جديدة مع شعارك ، فسوف نفرض تكلفة العينة ، ولكن يمكن    
استرداد تكلفة العينة عندما تصل كمية الطلب إلى طلبنا.

س: هل يمكننا وضع اسمنا أو شعارنا في الشماعات؟

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

تظهر جودة عالية شماعات خشبية
 



مصنعنا
 

 

لدينا شماعات خشبية الراقية التي تنتجها الحرف اليدوية ، وفقا للطلبات المخصصة مثل شماعات
الحجم والشكل واللون ، والصلب المعدني وشعار إلخ. إذا كان لديك تصميم شماعات ، يمكننا إنتاج
Taiwant Paint-Taiho Paint شماعات وفقا للتصميم الخاص بك. نحن نستخدم الطالء الشهير



لشماعات الخشب الراقية ، يقوم عمالنا برسم كل شماعات واحدة تلو األخرى يدويًا ، وأربعة أضعاف
.سطح الطالء ، و 2 مرات طالء سفلي وطالء إنهاء مرتين ، وفاخرة جدًا ، وصديقة للبيئة أيًضا

 

اتصل بنا
 

.إذا كان لديك أي طلب أو سؤال ، الثابتة والمتنقلة اتصل بنا

www.ythanger.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا على االنترنت

http://www.chinahangersupplier.com/

