
Πολυλειτουργικό μεταλλικό γραφείο

Τα έπιπλα κάνουν το χώρο σας ελκυστικό και καλά οργανωμένο. Υπάρχουν πολλοί
τύποι έπιπλα αποθήκευσης, αλλά το ντουλάπι είναι το πιο δημοφιλές. Διατίθενται σε διάφορα
υλικά και στυλ. Ορισμένα είναι κατασκευασμένα από γυαλί και ξύλο, αλλά αν θέλετε ένα
ανθεκτικό και κομψό, σκεφτείτε μεταλλικό κιβώτιο οθόνης.

Οθόνη μεταλλικού γυαλιού για εμπορικές ιδιότητες

Ο μεταλλικός πίνακας απεικόνισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και
εμπορικές ιδιότητες. Τα ράφια προβολής για την επιχείρησή σας πρέπει να έχουν κομψή και
επαγγελματική εμφάνιση για να προσελκύσουν την προσοχή των πελατών σας. Έχουμε πολλά
είδη μεταλλικών ντουλαπιών για να αποθηκεύσετε τα προϊόντα σας και να τα κρατήσετε
ασφαλή. Το γεγονός ότι είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, μπορείτε να αποθηκεύσετε
οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να βάλετε βαριά αντικείμενα σε αυτό. Η ασφάλεια είναι η κύρια
προτεραιότητα κάθε επιχείρησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βγαίνουμε με ντουλάπια
με κλειδαριά ασφαλείας, και το φως είναι σαφές για να εμφανίσει το προϊόν σας για τον
πελάτη σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάστημα κοσμημάτων, κατάστημα γυαλιών
ηλίου, κατάστημα ρολογιών κ.λπ.

Οθόνες από γυαλί από μέταλλο για οικιακή χρήση

Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοντέρνο και εντυπωσιακό
μεταλλικό υαλοπίνακα για να κρατήσει τα αντικείμενα του συλλέκτη καλά οργανωμένα.
Όσον αφορά την επίδειξη ειδικών αντικειμένων όπως αντικειμένων και αντικειμένων
συλλογής, μπορείτε να επιλέξετε το μεταλλικό ντουλάπι με γυάλινη πόρτα. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτό για να παρουσιάσετε τα βραβεία σας καθώς και ένα σουβενίρ. Τα
καλύτερα και κομψά ντουλάπια έχουν συνδυασμό γυαλιού και μετάλλου. Εκτός από το
ανθεκτικό, είναι επίσης πολύ κομψό και εντυπωσιακό. Αυτό σίγουρα ενισχύει την εμφάνιση
της ζωής σας. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε αυτό το μεταλλικό ντουλάπι στην κουζίνα
σας για να αποθηκεύσετε καρυκεύματα, σκεύη κουζίνας και πολλά άλλα

Δεν έχει σημασία αν ρυθμίζετε το μεταλλικό ντουλάπι στο κατάστημα λιανικής
πώλησης ή στο σπίτι σας. να είστε σίγουροι ότι θα κρατήσει τα πράγματα οργανωμένα. Αυτό
θα προωθήσει επίσης την καθαριότητα στην ιδιοκτησία σας. Ένα μεταλλικό και γυάλινο
ντουλάπι είναι καλό για την αποθήκευση των πραγμάτων όπως για τις ανάγκες σας.

https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/3-Tiers-metal-glass-display-cabinet-with-glass-doors-for-home-use.html


Μπορείτε να δείτε τα πράγματα γρήγορα και να σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε εύκολα
τα πράγματα που απαιτούνται για τη χρήση σας.

Είτε το χρησιμοποιείτε στο γραφείο είτε στο σπίτι σας, είστε σίγουροι ότι τα
μεταλλικά ντουλάπια προσφέρουν μοναδικότητα και γοητεία. Αυτό σας επιτρέπει να
προσελκύσετε εύκολα την προσοχή των πελατών σας στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι σας.

Έχουμε ευρεία επιλογή των μεταλλικών ντουλαπιών για την προσφορά

Αν ψάχνετε για ένα αξιόπιστο μεταλλικό ντουλάπι, μη διστάσετε να επισκεφτείτε το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Έχουμε ευρείες επιλογές για να διαλέξετε. Τα μεταλλικά
γραφεία μας είναι εύκολο να συντηρηθούν. Τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο ευχάριστα για το
μάτι, αλλά και ευέλικτα καθώς και προσαρμόσιμα. Προσφέρουμε γρήγορη παράδοση της
παραγγελίας σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο κατάστημά μας για να δείτε τις
εκτεταμένες επιλογές και να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τον
προϋπολογισμό σας. Παρέχουμε επίσης προσαρμοσμένες υπηρεσίες, δώστε μας την ιδέα σας
και εμείς θα χειριστούμε τα υπόλοιπα. Είμαστε η πηγή σας αριθμού υψηλής ποιότητας
πολλαπλών χρήσεων μεταλλικών ντουλαπιών. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας τώρα!

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος μεταλλικό γυαλιά ηλίου οθόνη γραφείου
όνομα προϊόντος Πλαίσιο μεταλλικής οθόνης για γυαλιά ηλίου με ακρυλική πόρτα
Αριθμός Μοντέλου. DT-S4
Μέγεθος 2100x320x2000mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Μέταλλο και ακρυλικό
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κλπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 1 ~ 1,5mm ή 2 ~ 5mm
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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