
                                                     وصف المنتج

يحرقون-005 .البند رقم
المواد الخشب الرقائقي
الحجم الطول 33 سم لأعلى الحظيرة، طول 29 سم لأسفل

الحظيرة
لون  الخشب الطبيعي
الملحقات المعدنية لون فضي لامع جولة هوك معدنية، ومقاطع معدنية

فضية لامعة
تأثير الشعار  شعار محفورة بالليزر
الانتهاء من المواد مادة شفافة تايهو الطلاء، المواد البيئية وآمنة
موك 3000pcs كل حجم 
الوقت عينات أيام 7-10
ميزة في أربع esp الحرفية في التلميع والطلاء، الطلاء

مرات
مستوى الجودة جودة عالية
الاستخدام للأطفال معطف، تي-شيرت، بانت، ضاغط لعرض
حزمة سميكة ولينة PE كل قطعة مغلفة بكيس رغوة .1

2. قطعتين كل طبقة
مخصصة وقوية، يمكن أن يجتمع K = K 3. علبة كرتون
طويل وقت الشحن
4. سوف تكون علامة الشحن الخاصة ومخصصة الطباعة
في مربع، ويمكنك أن تجد البضائع الخاصة بك
بسهولة

قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
الدفع الطريقة T/T، حوالة من بنك، يونيون، بأي بال، وضمان

التجارة على بابا أو حسب طلبك
مصطلح الدفع الإفرنجي أو حسب ،CNF، DDP ،أكسو، فوب وسيف

طلبك
طريقة الشحن ،عن طريق البحر، عن طريق الجو

express(DHL,FEDEX,UPS,TNT) أو طلبك
لاختيارك تخصيص الشكل والحجم حسب الطلب الخاص بك .1

2. تأثير لون فريد ووفقا لتصميم المحل أو تصميم
الملابس الخاصة بك
3. آثار الشعار مختلفة لخياراتك
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 للخيارات

مستديرة الشكل مع حبة، الجاهزة شكل مستدير مع حبة، مستديرة الشكل دون حبة والجاهزة،
مستديرة الشكل مسطحة، ومربعة الشكل، جولة مربعة الشكل، طويلة مربعة الشكل، وأخرى مخصصة
.بالشكل الخاص

:ألوان للخيارات

بندقية سوداء اللون، اللون الأسود العادي، ،Nickeling(Mat Silver) لامعة فضية اللون ولون
لون ،Copper(Rose Gold) حصيرة أسود اللون، لون الذهب العادي، داكنة اللون الذهبي، لون
.الذهب الشمبانيا، اللون البرونزي واللون حسب الطلب الخاص بك

ويمكن أن نقدم ،pantone C/U فقط توفر لنا عدد
لك تخصيص لون معدني ولون النهاية الحظيرة ولون
.الشعار
                                                        شعار خيارات التأثير



شعار الطباعة يمكن أن يكون لون واحد، اثنين من الألوان، حتى ثلاثة ألوان حرير



سيكون شعار الليزر قبل الألم ولون الشعار نفسه مع لون الحظيرة
شعار الليزر بعد الطلاء، لون الشعار هو لون الخشب، لون الخشب الطبيعي
شعار الليزر الأخرى اللون، لون الشعار هو لون واحد يمكنك اختيار، فإنه يمكن من
الأحمر والأزرق والوردي، والذهب وأي لون آخر
شعار لوحة معدنية هو ضرورة واحدة، خاصة الأكثر فتح قالب جديد أولاً، مع تأثير
وأجوف debossed ،مزخرف

عملية حزمة واقية

نحن حزمة الشماعات البلاستيكية بأكياس بلاستيكية شفافة ذات نوعية جيدة، ووضع في    
مناسبة مخصصة ك = ك علبة كرتون، مع كمية مناسبة كل الكرتون، الوزن مربع لا يزيد على
15kgs. .طباعة الشحن مارك خارج كل الكرتون، أنها مفيدة جداً التمييز بين البضائع العابرة
.    وبطبيعة الحال، إذا كان لديك مطلب خاص في الحزمة، كما يمكن أن نقدم لكم



                                                 مقدمة الشركة
شنتشن يونتونج الملابس الملحقات المحدودة، كما دعا "شنتشن يونتونج فاكوتري الحظيرة"، 
الشركة مصنعة الحظيرة معروفة جيدا في سوق الصين وأوروبا We.التي تأسست في 2007
والولايات المتحدة الأمريكية. نوعية المعلقون لدينا، خاصة الخشب المعلقون يمكن أن يكون
.وضع المراكز الثلاثة الأولى في الصين صناعة شماعات

كشركة مصنعة الحظيرة مهنية، يمكن أن توفر لك تصميم الحظيرة فريدة من نوعها ومخصصة
والإنتاج. نحن متخصصون في الحظيرة تطوير وإنتاج وتصميم للعديد من العلامات التجارية
.المختلفة

مصنفة حسب المواد، يغطي مجموعة منتجاتنا شماعات خشبية، شماعات البلاستيك، والمخملية
.تدفقوا الحظيرة، والحظيرة المطاط، لامعة الحظيرة مطلي الإلكترونية وشماعات معدنية

وفقا لاستخدام العرض، ويمكن أن نقدم لك تناسب الحظيرة، علاقة المعطف، والحظيرة سترة،
الحظيرة اللباس، الحظيرة قميص، تنورة الحظيرة، والحظيرة سراويل وشماعات الملابس
.الأخرى

.وفقا لحجمها، الرجال والنساء، والأطفال الحظيرة كل ما هو متاح

زبائننا هم أساسا بعض أزياء الملابس الماركات من الصين وفي جميع أنحاء العالم. منتجات
ذات جودة أعلى، والاتصالات المتخصصة وخدمة ما بعد البيع المثالي، تجلب لنا بسمعة جيدة من
.جميع العملاء الجدد والقدامى

مادة خشبية الحظيرة، الخشب الزان المستوردة من أوروبا، جلد خشبا المستوردة من أمريكا
الشمالية، وخشب الصنوبر من روسيا، وأيضا بعض الصينيين المحليين الخشب، مثل الخشب لوتس.
الطلاء لشماعات خشبية، نشتري من مصنع إنهاء ماركة تايوان التي أكثر البيئية. نحن حريصة
.دائماً على التفاصيل، والانتهاء من 80% من التقنيات بالعمل اليدوي

.نحن نحاول دائماً تقديم العملاء مع خيار العرض شماعات أفضل، ليس مجرد منتج الحظيرة

---أسئلة وأجوبة
                                                                                       
س: ما هو العمل الرئيسي للشركة الخاصة بك؟
ج: أن شركتنا يتوضع في سوق الشماعات العرض أعلى درجة. نحن متخصصون في الحظيرة العرض
المخصصة في المواد المختلفة وشعار فريدة من نوعها ولون أككسيوريس معدنية.

س: كم عدد العاملين لديكم؟
ج: لدينا حوالي 150 عاملاً، بما في ذلك 3 عينة صنع العمال والعمال 3 المنتجة للشعار و 5
مراقبة الجودة.

س: هل من الممكن جعل النمط الحظيرة الخاصة بناء على طلبي، مثل الحجم، والمواد والتجهيزات
ولون؟
ج: يتوفر التخصيص، يمكنك إظهار لنا العقل أو التصميم، ونحن سوف تجعل من صحيح. ونحن يمكن أن
.تنتج الحظيرة حسب طلبك وقبل إنتاج النظام الأكبر، سوف توفر لك العينة للموافقة

س: هل جعل العلامة الخاصة؟
ج: نعم، نحن نقدم هذه الخدمة.

س: هل تقدم عينة مجانية؟
ج: بطبيعة الحال، إذا العينة هو النمط الموحد، نقوم بتقديم عينة مجانية دون الشحن. إذا
كنت ترغب في العينة النمط غير المألوف، لديك لدفع لصنع العينات. عندما يلتقي لدينا موك،
رد المسؤول عينة بعد وضع النظام.

س: إذا كانت المنتجات التي يتم تقسيم أثناء النقل، كيف يمكن أن أفعل؟
ج: يمكنك إظهار لنا كسر المنتجات بالصور. إذا كان السبب هو اخطائنا التصنيع، نحن سيتم
إرسال لك المنتجات بنفس الكمية من واحدة مكسورة.

س: إذا قررت لتسليم البضائع عن طريق الجو الصريحة، التي إكسبريس تقبل؟



تي أن تي، إلخ. يمكننا حساب ،EMS ،فيديكس، دي إتش ال، يو بي إس IP ،فيديكس IE ج: نحن نقبل
تكلفة الشحن مع إكسبريس مختلفة حتى أنه يمكنك اختيار واحد الأكثر اقتصادا.

س: هل تقدمون خدمة الشحن؟
.ج: نعم، بالطبع. نحن نقدم خدمة الشحن

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

.أو يمكنك الاتصال المحترم على الإنترنت، وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت ممكن


