
                                                     وصف المنتج

.سN بند WTV-001
مواد PS + المخملية
بحجم  طول 40 سم
اللون أبيض
الملحقات المعدنية ربط معدني مطلي بالكروم
تأثير الشعار شعار الطباعة
تأثير السطح المخملية ، والمطاط ، مطلي
موك قطع كل بند 1000
عينات الوقت أيام 7-10
معالجة بواسطة الجهاز
مستوى الجودة ترف & نهاية الأعلى
استعمال يناسب الكبار ، معطف ، سترة ، متجر لبيع الملابس ، عرض
 
التعبئة

1.1pc كيس رغوة PE 1 حزمة شماعاتPC
2.10pcs شماعات كل طبقة
3. تخصيص حجم ك = ك الكرتون
4. تخصيص علامة الشحن

قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
موعد التسليم يوما 30-35
طريقة الدفع t / t ، paypal ، اتحاد غرب ، وأكثر كما لمتطلباتكم

وسائل النقل عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق السريع الدولي ، وكيل الشحن
الخاص بك هو أيضا مقبول

OEM وافقت







                                                           الملحقات المعدنية



هناك أنواع مختلفة من السنانير والمشابك ، كما يمكنك تخصيصها حسب الاحتياجات الخاصة بك ،
.يمكنك اختيار واحدة تلائم شماعاتك

:شكل للحل

شكل دائري مع حبة ، شكل دائري مع حبة ، شكل دائري بدون حبة ومكعب ، شكل دائري مسطح ، شكل
.مربع ، شكل دائري مربع ، شكل مربع طويل ، وشكل خاص أكثر

:ألوان للحل

اللون الفضي اللامع ، لون النيكل (الفضية) ، اللون الأسود المدفع ، اللون الأسود العادي ،
اللون الأسود المطفأ ، اللون الذهبي العادي ، لون الذهب الداكن ، اللون النحاسي (ذهبي
... وردي) ، لون الشمبانيا ذهبيًا ، اللون البرونزي

                                                                        عرض الشعار



.يمكننا تخصيص تأثير الشعار كما طلبك.هناك خمسة حرفة لاختيارك

الفضة ختم شعار الساخنة ، 1

شعار ختم الساخنة الذهبي ، 2

طباعة الشعار ، 3

شعار لوحة بلاستيكية ، 4

شعار لوحة معدنية ،5

                                                شماعات تأثير السطح
تأثير مطلي: ستكون الشماعات متألقة للغاية مع تأثير سطح النوع ، إنها الموضة للغاية ،
ومناسبة لجميع أنواع الملابس ،
تأثير المطاط المغلفة: سطح الحظيرة المطلي بالطلاء المطاطي ، أصبح السطح ناعمًا جدًا
ولكن ذو ملمس جيد ، إنه منخفض المظهر وفخم. 
توافد تأثير المخملية: سطح الحظيرة يتدفق مع المخمل الملون عالي الجودة ، وهو ناعم عند

https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/MSW-004-Black-wooden-clothes-hanger-for-man-suits-and-pants.html
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/WTE-010-silver-electronic-plating-slim-hangers-for-man-for-woman.html


لمسه ، وله تأثير جيد على عدم الانزلاق ، الأكثر استخدامًا في شماعات ملابس النساء ، مثل
فستان الزفاف.
تأثير الخبز: طلاء شماعات السطح مع الطلاء الشفاف ، يمكن أن يكون مات ، كما يمكن أن يلمع ،
 .وفقا لاختيارك ، وتستخدم لأي شماعات البلاستيك

                              

                                                        حزمة حماية



    
نحن حزم الشماعات البلاستيكية مع كيس من البلاستيك الشفاف ذات نوعية جيدة ، ووضعها في    
مناسبة مناسبة ك = ك الكرتون ، مع الكمية المناسبة كل كرتون. طباعة علامة الشحن خارج كل
كرتونة ، من المفيد جداً التمييز بين البضائع العابرة.
.    بالطبع ، إذا كان لديك مطلب خاص في الحزمة ، يمكننا أيضا أن نقدم لك

تعريف عن الشركة                                                 
  
Shenzhen Yuntong Hanger الملابس التبعي المحدودةوتُعرف أيضًا باسم Yuntong       شنتشن



Facotry ، التي تأسست في عام 2007 ، وهي شركة تصنيع شماعات معروفة في البر الرئيسي الصيني
لأكثر من 10 سنوات لأن سابقتها هي شركةمنذ 5 سنوات ، لكننا في هذا المجال تقدمنا 
Yuantong hanger التجارية.

كشركة مصنعة مهنية شماعات ، نحن نقدم تصميم شماعات ، تطوير ، إنتاج الخدمة ، متخصصون     
في الشماعات فقط ، أنواع مختلفة من الشماعات. مصنفة حسب المواد ، تغطي مجموعة منتجاتنا
شماعات خشبية ، شماعات بلاستيكية ، شماعات مخملية ، شماعات معدنية. وفقًا لنوع الملابس ،
البدلة ، المعطف والسترة ، القميص ، البنطلون ، التنورة ، الشماعات المتوفرة. وفقا لحجم
.والرجال والنساء والأطفال شماعات لجميع الأعمار

متخصصون في شماعات عرض الملابس ، عملائنا هم بشكل رئيسي بعض ماركات الملابس الجاهزة     
من الصين وجميع أنحاء العالم. المنتج الجيد ، التواصل الجيد وخدمة ما بعد البيع ، يجلب
.لنا سمعة طيبة من جميع العملاء الجدد والقدامى

المواد المستخدمة في الحظيرة الخشبية وخشب الزان المستورد باليورو وخشب البتولا     
المستورد من أمريكا الشمالية وخشب الصنوبر من روسيا وأيضًا أنواع الخشب الصيني. الطلاء
لشماعات خشبية ، نشتري من علامة تجارية تايوان التي هي أكثر البيئية. نحن حريصون دائما
.على التفاصيل ، يتم الانتهاء من 80 ٪ من التقنيات عن طريق العمل اليدوي

نحن نحاول دائمًا أن نقدم للعميل حلاً جيدًا لعرض الشماعات ، وليس مجرد سلعة. ما نعرضه     
.هو شماعات مثالية تناسب علاماتك التجارية وشخصيتك وليس شيئًا رخيصًا أو مكلفًا

كيف يمكنك الاتصال
بنا؟                                                            
.اكتب استفسارك في أدناه ، انقر "إرسال"، سنستلمها وسنرد عليك في أسرع وقت


