
     وصف المنتج

                                     

.البند رقم غرب-016
المواد      

الخشب الزان
الحجم سم L40 * 4 أعلى الحظيرة
لون كريم أبيض
معدات معدنية مات الشظية شقة جولة هوك
شعار شعار العالمة التجارية المخصصة
تأثير السطح سطح خشبي
موك 1000pcs كل بند
مستوى الجودة نهاية الترف وأعلى
االستخدام ،.للعرض، سترة، معطف، وتناسب، واللباس، إلخ
قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
وقت اإلنتاج يوما 30-45
شروط الدفع  ،.تي، بأي بال، غرب االتحاد، إلخ
النقل بحرا، جوا بواسطة إكسبريس، ووكيل الشحن الخاص بك كما مقبول
 
 
الختيارك

الشكل الحجم والحظيرة الحظيرة المخصصة تلبية الطلبات الخاصة بك. .1
تريد الخاص بك. Pantone 2. أي لون الحظيرة على ما يرام، ونحن يمكن أن تنتج وفقا للون
3. شعار مختلفة تأثير، طباعة الشعار، شعار ختم الساخنة، وشعار المعادن إلخ.
4. مختلف معدات معدنية للخيار الخاص بك.
.5. ويمكن طريقة حزمة ووفقا للتعليمات الخاصة بك

               

تفاصيل المنتج
:اإلشعارات 

.عالية الجودة مخصصة شماعات للمالبس-1
الترف الحظيرة المخصصة للمالبس-2
.ربط الشكل واللون قابل للتغيير-3
.يمكن وضع الشعار الخاص بك على شماعات-4
مالحظة:  اليد الحرفية شماعات خشبية مخصصة كالطلبات الخاصة بك. ص صأوو يمكن تغيير
.  الشكل واللون والحجم، ووضع الشعار الخاص بك على شماعات









حزمة
.عالية الجودة لحماية المعلقون أثناء الشحن K = K استخدام علبة كرتون--

كيس المغلفة المخملية الحظيرة، والحظيرة الخشبية، ومغلفة بكيس بولي واضحة PVC استخدام-
.الحظيرة المطاط لحماية الشماعات



النقل البحري
عن طريق البحر-

عن طريق الجو-

قبل إكسبريس--

فقي شروط DDP ،اإلفرنجي ،CFR ،قبول السابقين--يعمل، فوب وسيف-



نموذج النظام

:شماعات نموذج التكلفة .1

أنه يحتاج إلى أن يكون الدفع مقدما قبل عينات مما يجعل، سيكون ردها بمجرد تم وضع مبلغ معين



للنظام

:مالحظة .2

مخصص أي حجم ولون يمكن أن تكون متاحة بناء على طلب، نرحب االتصال معي ألي أسئلة عن
.الشماعات الخشبية

إظهار شماعات خشبية ذات جودة عالية
 



األسئلة المتداولة
س: هل من الممكن جعل النمط الحظيرة الخاصة بناء على طلبي، مثل الحجم، والمواد والتجهيزات
ولون؟
ج: يتوفر التخصيص، يمكنك إظهار لنا خطة التصميم، وأنه من األفضل لشحن لنا النموذج الخاص بك.

س: هل جعل العالمة 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 كان النموذج
الذي تريده هو النمط غير المألوف، لديك لدفع لصنع العينات. 

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

لدينا مصنع

 





اتصل بنا
 

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

www.chinahangersupplier.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا على اإلنترنت

http://www.chinahangersupplier.com/ae/

