
Als je er beter wilt uitzien, is een houten
vitrinekast een goede keuze

Bent u op zoek naar een vitrinekast om in uw huis of winkel te gebruiken? Met
uitgebreide selecties van vitrinekasten om uit te kiezen, is het zo moeilijk om er een te
vinden die past bij uw behoeften en voorkeuren. Als u klassiek, duurzaam en stijlvol en vooral
een redelijke vitrinekast wilt, hoeft u niet verder te zoeken dan de houten vitrinekast.

Je kunt je essentiële en meest waardevolle spullen op een geordende manier in een
prachtige en stijlvolle houten vitrinekast bewaren. Er zijn houten vitrinekasten die worden
geleverd met een glazen display waarmee u uw interessante items kunt presenteren in uw
woonkamer, slaapkamer, keuken en winkels. Voornamelijk is de basis van deze kast gemaakt
van 80 procent hout, terwijl de rest is gemaakt van glas. U kunt de houten vitrinekasten
echter aanpassen aan uw smaak en behoeften.

Houten vitrinekasten voor luxe winkels

Houten vitrinekasten worden gebruikt in luxe winkels. Naast het overzichtelijk houden
van uw producten, verbetert het ook het uiterlijk van uw winkel, die klanten aantrekt. Meer
klanten betekent meer omzet. Een schoon en overzichtelijk display geeft uw klant de
garantie dat u geweldige producten aanbiedt of verkoopt. Je moet echter de tijd nemen om
de beste houten vitrinekast te zoeken om je items op een stijlvolle manier te laten zien.

Houten vitrinekasten voor de woonkamer

Houten vitrinekasten zijn niet alleen ideaal in winkels, maar ook bij u thuis. Ben je dol
op het verzamelen van dingen zoals een beeldje, porselein, antiek en vele andere dure
items? Als dat zo is, kunt u ze veilig en gezond houden in duurzame houten vitrinekasten.
Houten vitrinekasten hebben veel vakken om je spullen dienovereenkomstig in op te bergen.
Houten vitrinekasten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en maten, maar de kleine
houten vitrinekast is een betere keuze om in het interieur te plaatsen.

Makkelijk te onderhouden
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Houten vitrinekasten zijn gemaakt van hoogwaardig hout, dus het heeft slechts weinig
onderhoud nodig. Veeg het schoon met een vochtige doek om zijn glanzende uiterlijk te
behouden. Er moet echter extra zorg worden besteed om de levensduur te verlengen.

Laat uw plaats er prachtig uitzien

Waar dit soort kast ook wordt geplaatst, het krijgt een buitengewoon gevoel van stijl en
glamour in uw winkel, kantoor of thuis. Uw gasten of klanten zullen zich gemakkelijk
aangetrokken voelen tot uw huis of winkel wanneer u deze kast opzet. Bij andere soorten
vitrinekasten vinden we soms geen dingen zonder een etiket te plaatsen, maar met houten
vitrinekasten kunt u zo gemakkelijk de items vinden die u zoekt.

Conclusie

De juiste houten vitrinekast kopen om uw producten en persoonlijke spullen te
etaleren, is een goede keuze, omdat deze veilig en zeer stijlvol is. Houten vitrinekasten zijn
verkrijgbaar in verschillende stijlen. Wij zijn een van de beste China houten display fabriekAls
u houten vitrinekasten wilt personaliseren of aanpassen, kunt u ons altijd bellen. Wij kunnen
uw design houten vitrinekasten te koop aanbieden.

Productomschrijving
product type leverancier van vitrinekast
productnaam China fabriek houten vloer liquor vitrinekast met licht
Modelnr. DT-WDF4
Grootte 550x456x1530mm of aangepast
Hoofd materiaal Hout
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 2 ~ 5 mm of 9 ~ 18 mm
Proeftijd 7 ~ 12 dagen
Productie tijd 25 ~ 30 dagen
Oppervlakte afgewerkt Poedercoaten / schilderen / chroom
Werkwijze cut-bend-shape-polish-painting-packing
Leveringsvoorwaarden EXW, FOB, CIF

Betaalvoorwaarden T / T: 30% aanbetaling + 70% saldo vóór verzending, PayPal, Western Union
of overeen te komen
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Inpakken
Wikkel door plastic film voor waterdicht
12KG 20MM EPS-schuim voor anti-drop
K = K Dubbel lagen bruin pak voor elke verzending





Waarom voor ons kiezen

Met meer dan 17 jaar streven, groeide Detron-display uit tot een ervaren en bekwame
crafter in de POP-industrie die uw oplossing is voor elke acryl display met een volledige set
van op maat gemaakte service en logistieke standby.



Als u vragen heeft, welkom bij Neem contact op.
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