
                                                     وصف المنتج

.No البند الرغبة-006
المواد (pp) البلاستيك
الحجم  طول 38 سم
لون  أسود أو تخصيص
الملحقات المعدنية مطلي بالكروم جولة هوك معدنية
تأثير الشعار طباعة شعار أو تخصيصها حسب الطلب الخاص بك
تأثير السطح المخملية، روبيريز، مطلي
موك 2000pcs كل عنصر
الوقت عينات أيام 7-10
عملية بواسطة آلة
مستوى الجودة جودة عالية
الاستخدام الرجل تي شيرت, متجر ملابس, عرض
 
التعبئة

1.1pc رغوة PE حقيبة حزمة 1 كمبيوتر الحظيرة
2.10pcs الحظيرة كل طبقة
حجم مخصصة K = K 3. كرتون
4. علامة الشحن المخصصة

قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
وقت التسليم يوما 30-35
الدفع الطريقة T/T، بأي بال، وغرب الاتحاد وأكثر كالشرط الخاص بك
النقل بحرا، جوا بواسطة إكسبريس الدولية، وأيضا وكيل الشحن الخاص بك

مقبول
تصنيع المعدات الأصلية قبول







                                                           اكسسوارات معدنية

وهناك أنواع مختلفة من خطاطيف ومقاطع، كما يمكن تخصيص مع الاحتياجات الخاصة بك، يمكنك
.اختيار واحد التي مطابقة للحظيرة الخاص بك

:الشكل للحل

مستديرة الشكل مع حبة، الجاهزة شكل مستدير مع حبة، مستديرة الشكل دون حبة والجاهزة،
مستديرة الشكل مسطحة، ومربعة الشكل، وجولة مربعة الشكل، طويلة مربعة الشكل، والشكل
.الخاص أكثر

:ألوان للحل

لون فضي لامع، لون نيكيلينج (حصيرة فضية)، بندقية سوداء اللون، اللون الأسود العادي،
حصيرة اللون الأسود، لون الذهب العادي، ذهبية اللون الداكن، النحاس (ارتفع الذهب) اللون،
...لون الذهب الشمبانيا، اللون البرونزي

                                                                        عرض الشعار

.يمكننا تخصيص تأثير الشعار حسب الطلب الخاص بك.وهناك خمسة الحرفية لاختيارك

حار ختم الشعار 1، فضة

حار ختم الشعار الذهبي ،2

،شعار الطباعة 3

لوحة البلاستيك الشعار ،4

،شعار لوحة معدنية 5

                                                تأثير سطح الحظيرة
تأثير مطلي: سوف تكون المعلقون تلميع جداً مع تأثير نوع السطح، أنها أزياء جداً، مناسبة
لكل نوع الملابس،
تأثير معدني مغلف المطاط: سطح الحظيرة مطلية بطلاء المطاط، السطح أصبح سلس جداً ولكن
نسيج جيدة، فمن الأضواء والفاخرة. 
تأثير المخملية توافدوا: سطح الحظيرة توافدوا مع المخملية الملونة ذات جودة عالية،
وأنها لينة عندما كنت على اتصال، ولها تأثير جيد في عدم الانزلاق، الأكثر استخداماً
لشماعات ملابس النساء، مثل فستان الزفاف.
تأثير الخبز: الحظيرة سطح الطلاء بطلاء شفاف، يمكن أن يكون مات، يمكن أن تكون أيضا تلميع،
 .وفقا لاختيارك، يستخدم لأي شماعات البلاستيك

                              



                                                        حزمة واقية

    
نحن حزمة الشماعات البلاستيكية بأكياس بلاستيكية شفافة ذات نوعية جيدة، ومكان في    
مخصصة مناسبة، مع كمية مناسبة كل الكرتون. طباعة الشحن مارك خارج كل K = K كرتون
الكرتون، أنها مفيدة جداً التمييز بين البضائع العابرة.
.    وبطبيعة الحال، إذا كان لديك مطلب خاص في الحزمة، كما يمكن أن نقدم لك



مقدمة الشركة                                                 
  
      شنتشن يونتونج الملابس الملحقات المحدودة، وتسمى أيضا "شنتشن يونتونج شماعات
فاكوتري"، التي تأسست في عام 2007، الشركة مصنعة الحظيرة معروفة جيدا في البر الرئيسي
الصيني لمدة 5 سنوات، ولكن كنا في هذه المقدمة لأكثر من 10 سنوات كسابقتها هي الحظيرة
.يوانتونغ شركة تجارية

كشركة مصنعة مهنية الحظيرة، نحن نقدم تصميم الحظيرة، تطوير، وإنتاج الخدمات، تتخصص     
في إلا المعلقون، نوع مختلف من الشماعات. مصنفة حسب المواد، يغطي مجموعة منتجاتنا شماعات
خشبية، شماعات البلاستيك، الحظيرة المخملية، شماعات معدنية. ووفقا لنوع الملابس، كوي،
معطف وسترة، قميص، فساتين بانت، تنورة، المعلقون المتاحة. ووفقا لحجم والرجال، والنساء
.وشماعات الأطفال لجميع الإعمار

متخصصة في صناعة الملابس عرض الحظيرة، عملائنا هي أساسا بعض أزياء ماركات الملابس     
غرامة المنتج وحسن التواصل وخدمة ما بعد world.the الجاهزة من الصين وفي جميع أنحاء
.البيع، تجلب لنا بسمعة جيدة من جميع العملاء الجدد والقدامى

مادة خشبية الحظيرة، الخشب الزان استيراد اليورو، البتولا الخشب المستوردة من أمريكا     
الشمالية، وخشب الصنوبر من روسيا، وأيضا بعض أنواع الأخشاب الصينية. الطلاء لشماعات
،environmental.we خشبية، نشتري من ماركة تايوان التي هي دائماً حريصة على التفاصيل أكثر
.ويتم الانتهاء من 80% من التقنيات بالعمل اليدوي

نحن commodity.what نحن نحاول دائماً تقديم العملاء مع حل عرض الحظيرة جيدة، ليس فقط     
.العرض مثالي يناسب الحظيرة العلامات التجارية الخاصة بك، شخصية، لا شيء رخيصة أو غالية

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


