
     وصف المنتج

                                     

.البند رقم وتو-004
المواد أوروبا تستورد الخشب الزان، خشب لوتس، وخشب الحور، أشتري الخشب وغيرها، أيضا موافق

الحجم L37.5cm * W4.5cm * H30cm
لون الطبيعية
معدات معدنية هوك الطويل مربعة
شعار  تخصيص، وشعار محفورة، طباعة الشعار بالليزر 
تأثير السطح الطبيعية سطح أملس مصقول، الطالء نونسليب في الكتف في الحظيرة
موك 1000pcs
مستوى الجودة جودة أعلى درجة
استخدام لمالبس النساء
قدرة المنتج في الشهر 150,000-300,000
وقت التسليم يوما 35-45
شروط الدفع  ,.بأي بال، تي/تي إلخ االعتماد المستندي، غرب االتحاد
النقل بحرا، جوا بواسطة إكسبريس، ووكيل الشحن الخاص بك أيضا مقبول

 
 
الختيارك

عرف الحظيرة الحجم والشكل  .1
الذي تريده Pantone 2-أي لون الحظيرة على ما يرام، ونحن يمكن أن تنتج وفقا للون
3-مختلف الشعار األثر، الليزر المحفور الشعار والشعار طباعة شعار المعادن إلخ.،
4-العديد من الملحقات المعدنية للخيار الخاص بك
5-حزمة الطريقة وفقا للتعليمات الخاصة بك

               

تفاصيل المنتج







الأسئلة المتداولة

س: هل يمكن تقديم نموذج الحظيرة؟
.ج: نعم، إذا نحن األسهم أو القائمة عينة، العينة حر، ولكن عليك أن تحمل تكلفة الشحن بنفسك

إذا حاجة جديدة شانجير وافرة مع الشعار الخاص بك، ثم تحتاج إلى فرض تكاليف عينة، ولكن عينة التكلفة يمكن أن يكون ردها عند    
الوصول إلى كمية الطلب.

س: هل يمكن أن نضع لنا اسم أو شعار في الشماعات؟

.ج: نعم، أنه ال توجد مشكلة وضع اسم أو شعار في الشماعات

ترف & أعلى الحظيرة-إنتاج خشبية
 

 



 

لدينا ترف & نهاية أعلى الحظيرة الخشبية التي تنتجها الصناعات اليدوية، وفقا للطلب الخاص بك حول حجم الحظيرة والشكل،
واللون، والملحقات المعدنية والشعار إلخ، إذا كان لديك تصميم، ونحن يمكن أن تنتج التصميم المطلوب في الكائن. نحن نستخدم
العالمة التجارية الشهيرة تايوان تايهو الطالء الطالء للرفاهية وشماعات خشبية أعلى، موظفينا اللوحة كل الحظيرة واحداً تلو اآلخر
.يدوياً اللوحة، سطح اللوحة أربع مرات، 2 مرات وجود و 2 مرات طالء السطح وفاخرة جداً وصديقه للبيئة

 

حزمة قلادة



مناسبة، محمية بشكل جيد. PE كل شماعات خشبية مع حقيبة رغوة-1
2.2 أجهزة الكمبيوتر (الحظيرة العلوي والحظيرة الدعوى) أو 4 قطع (بانت شماعات) كل طبقة.
ً 3-وضعت في كراتين قوية جدا

 

اتصل بنا
 



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

ً الشخص المسؤول: فريدا

yt002@ythanger.com :عنوان البريد اإللكتروني

Skype: fredalee51

هاتف: 28750512 0755

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

https://www.chinahangersupplier.com/aemailto:yt002@ythanger.com.html
http://www.chinahangersupplier.com/

