
تأثير السطح الطلاء أربع مرات ، ترسم واحدا تلو الآخر
موك قطع لكل عنصر 1000
مستوى الجودة العرض ، فعالة من حيث التكلفة
استعمال لبدلات الرجال ، ومعطف ، وسترة ، وملابس

ثقيلة أخرى
قدرة المنتج كل شهر 100000-200000
موعد التسليم يومًا 35-45
شروط الدفع  T / T ، باي بال ، واتحاد غرب ، وأكثر من ذلك

الشرط الخاص بك
وسائل النقل عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، من خلال

التعبير عن

 





 



هذه الشانق هو لنا مصنع يتناول
الغداء الجديد منتجات، هذا هو تتألف من خشبي قميص الشانق مع بلاستيك معط
ف الشانق، ثم هو يستطيع يكون مستخدم إلى عن على قميص أو معطف كلما
.كان أنت تريد إلى يتغيرون هذا وظيفة

شماعات إنتاج عملية

يتم تصنيع شماعاتنا من خلال أشغال يدوية ، بدءًا من قطع الأخشاب إلى شماعات مسقوفة
لتلميع أكثر من 4 مرات لتلوين الدهان مرتين وطلاء التشطيب لمرتين إلى كل شمع نهائي سوف
 يجتاز اختبار الجودة

يمكنك اختيار                            
² حجم وشكل مخصص 
اللون قابل للتعديل 
تأثير شعار مختلف نقدمه لك للاختيار
² قطع معدنية قابلة للتغيير 
طريقة التعبئة الخاصة
² حجم وشكل مخصص 
اللون قابل للتعديل 
تأثير شعار مختلف نقدمه لك للاختيار
² قطع معدنية قابلة للتغيير 
طريقة التعبئة الخاصة
 

https://www.youtube.com/watch?v=X2GQD4jFALM


.وأخيرًا ، قم بتعبئة الحظيرة لكل غطاء شماعات على رغوة بيئية ثم تعبأ في كرتونة تصدير قياسية

 

منتجات اخرى
يمكننا العرف شماعات لك طلباتك. ولدينا أيضا العديد من الشماعات نموذج يمكن أن تختار.
أيضا يمكن أن يوصي الشماعات المناسبة لك وفقا لنوع الملابس الخاصة بك

https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/Men-wood-hanger.htm


التعبئة

.ناعمة PE ه في الشحن. كل شماعاتنا مغطاة برغوةdamag من أجل تجنب أي

https://www.youtube.com/watch?v=V7Qt32BgkiE


 

نقل

نحن نؤيد جميع أنواع طريقة الشحن. مثل ، البحر ، الهواء أو صريح. لدينا تعاون وكيل الشحن ، إذا كنت
بحاجة إلى مساعدة ، يمكننا مساعدتك لشحنها. ولكن إذا كان لديك وكيل الشحن الخاص بك ، يمكنك أيضا
.استخدام وكيل الشحن الخاص بك لشحنه

 

 

معلومات عنا

Ø إنشاء --- شنتشن Yuntong ملابس الإكسسوار المحدودة ، كما دعا شنتشن Yuntong شماعات
.المصنع ، التي تأسست في عام 2007

Ø .خط --- نحن مصنع شماعات معروف في الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية السوق
يمكن وضع "لدينا الشماعات 'الجودة ، ولا سيما الشماعات الخشبية" الأعلى الثلاثة في صناعة
.شماعات الصين

Ø المهنية --- كشركة تصنيع شماعات المهنية ، يمكننا أن نقدم لك تصميم وإنتاج شماعات مخصصة
.وفريدة من نوعها

Ø متخصصون --- نحن متخصصون في تصنيع وتطوير الشماعات ، وتصميم الشماعات للعديد من
.العلامات التجارية المختلفة

Ø المنتجات --- تصنف وفقا للمواد ، مجموعة منتجاتنا تغطي شماعات خشبية ، شماعات بلاستيكية



، شماعات مخملية متدلية ، شماعات مطاطية ، شماعات مطلية باللماعة الإلكترونية وشماعات
.معدنية

 

اتصل




