
Αν θέλετε να δούμε καλύτερα, το ξύλινο
καμπίνα εμφάνισης θα είναι μια καλή

επιλογή

Είστε στην αγορά για ένα ντουλάπι για χρήση στο σπίτι ή στα καταστήματα λιανικής
πώλησης; Με τις εκτεταμένες επιλογές των ντουλαπιών που μπορείτε να επιλέξετε, είναι
τόσο δύσκολο να βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Αν θέλετε
κλασικό, ανθεκτικό, και κομψό και κυρίως λογικό ντουλάπι, μην κοιτάζετε πέρα από το
ξύλινο ντουλάπι.

Μπορείτε να διατηρήσετε το ουσιώδες και πολυτιμότερο υλικό σας μέσα σε ένα
εντυπωσιακό και καλαίσθητο ξύλινο ντουλάπι με τακτοποιημένο τρόπο. Υπάρχουν ξύλινα
ντουλάπια που έρχονται με μια γυάλινη οθόνη που σας επιτρέπει να προβάλλετε τα
ενδιαφέροντα αντικείμενα στο σαλόνι, στο υπνοδωμάτιο, στην κουζίνα και στα
καταστήματα. Κυρίως, η βάση αυτού του ντουλαπιού αποτελείται από 80% ξύλο, ενώ το
υπόλοιπο είναι από γυαλί. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ξύλινες ντουλάπες
ανάλογα με το γούστο και τις ανάγκες σας.

Ξύλινες ντουλάπες οθόνης για καταστήματα υψηλής τεχνολογίας

Τα ξύλινα ντουλάπια χρησιμοποιούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Εκτός από
τη διατήρηση των προϊόντων σας οργανωμένα και με σωστή σειρά, βελτιώνει επίσης την
εμφάνιση του καταστήματός σας, το οποίο προσελκύει πελάτες. Περισσότεροι πελάτες
σημαίνουν περισσότερες πωλήσεις. Έχοντας μια καθαρή και οργανωμένη οθόνη δίνει στον
πελάτη σας την εγγύηση ότι προσφέρετε ή πουλάτε εξαιρετικά προϊόντα. Ωστόσο, πρέπει να
αφιερώσετε χρόνο για το καλύτερο είδος ξύλινου γραφείου για να αποκτήσετε τους στόχους
σας να παρουσιάσετε τα αντικείμενά σας με αριστοκρατικό τρόπο.

Ξύλινες ντουλάπες οθόνης για σαλόνι

Τα ξύλινα ντουλάπια δεν είναι ιδανικά μόνο στα καταστήματα λιανικής, αλλά και στο
σπίτι σας. Σας αρέσει να συλλέγετε πράγματα όπως ένα ειδώλιο, chinaware, αντίκες και
πολλά άλλα ακριβά αντικείμενα; Αν ναι, μπορείτε να τα κρατήσετε ασφαλή και να ακούσετε
μέσα σε ανθεκτικά ξύλινα ντουλάπια. Τα ξύλινα ντουλάπια έχουν πολλά διαμερίσματα για να
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αποθηκεύουν τα στοιχεία σας ανάλογα. Τα ξύλινα ντουλάπια διατίθενται σε διάφορα στυλ
και μεγέθη, αλλά το μικρό ξύλινο ντουλάπι είναι μια καλύτερη επιλογή για να τοποθετηθεί
το εσωτερικό σχέδιο.

Εύκολο στη διατήρηση

Οι ξύλινες ντουλάπες είναι κατασκευασμένες από ξύλο υψηλής ποιότητας, οπότε
χρειάζεται μόνο λίγη συντήρηση. Για να κρατήσετε το γυαλιστερό της βλέμμα, απλώς
σκουπίστε το χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Ωστόσο, πρέπει να ακολουθήσετε επιπλέον
προσοχή για να παρατείνετε τη ζωή του.

Κάντε το χώρο σας να φαίνεται εκπληκτικό

Οπουδήποτε τοποθετείται αυτό το ντουλάπι, παίρνει μια εξαιρετική αίσθηση του στυλ,
καθώς και αίγλη για να είναι στο κατάστημά σας, το γραφείο ή το σπίτι σας. Οι
φιλοξενούμενοι ή οι πελάτες σας θα προσελκύονται εύκολα στο σπίτι ή στο κατάστημά σας
όταν ρυθμίζετε αυτό το περίβλημα. Με άλλους τύπους ντουλαπιών, μερικές φορές δεν
βρίσκουμε τα πράγματα χωρίς να τοποθετήσουμε μια ετικέτα, αλλά με ξύλινο ντουλάπι, θα
είναι τόσο εύκολο για εσάς να βρείτε τα στοιχεία που θέλετε.

συμπέρασμα

Αγοράζοντας το σωστό ξύλινο ντουλάπι για να παρουσιάσετε τα προϊόντα και τα
προσωπικά σας αντικείμενα είναι μια καλή επιλογή αφού είναι ασφαλής και πολύ κομψή. Οι
ξύλινες ντουλάπες είναι διαθέσιμες σε διάφορα στυλ. Είμαστε από τους καλύτερους Κίνα
ξύλινο εργοστάσιο εμφάνισης.Αν θέλετε να προσαρμόσετε ή να προσαρμόσετε ξύλινα
ντουλάπια, μη διστάσετε να μας καλέσετε. Μπορούμε να παράγουμε τα ξύλινα ντουλάπια
σχεδιασμού σας προς πώληση.

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος προμηθευτής υαλοκαθαριστήρων
Ονομασία προϊόντος Κίνα εργοστάσιο ξύλινο δάπεδο εμφάνιση υγρό ντουλάπι με το φως
Αριθμός Μοντέλου. DT-WDF4
Μέγεθος 550x456x1530mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Ξύλο
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Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κλπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 2 ~ 5mm ή 9 ~ 18mm
Χρόνος δειγματοληψίας 7 ~ 12 ημέρες
Χρόνος παραγωγής 25 ~ 30 ημέρες
Η επιφάνεια
ολοκληρώθηκε Πούδρα / Ζωγραφική / Chrome

Επεξεργάζομαι,
διαδικασία κομμένο σε σχήμα λυγίσματος-στίλβωσης-ζωγραφικής-συσκευασίας

Οροι αποστολής EXW, FOB, CIF

Οροι πληρωμής T / T: 30% Κατάθεση + 70% Υπόλοιπο πριν από την αποστολή, PayPal,
Western Union ή διαπραγματεύσιμο

Συσκευασία
Τυλίξτε με πλαστικό φιλμ για αδιάβροχο
12KG αφρός EPS 20MM για αντι-πτώση
K = K Καστανό διπλό στρώμα για κάθε αποστολή







Γιατί να μας επιλέξετε

Με περισσότερα από 17 χρόνια προσπάθειας, η απεικόνιση Detron έγινε ένας έμπειρος
και επιδέξιος crafter στη βιομηχανία POP, η οποία είναι η λύση σας για οποιαδήποτε
ακρυλική οθόνη με πλήρες σετ υπηρεσίας και εφοδιαστικής.



Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, καλώς ήλθατε Επικοινωνήστε μαζί μας.
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