
Multifunctionele metalen vitrinekast

Meubels maken uw woning aantrekkelijk en overzichtelijk. Er zijn veel soorten
opbergmeubels beschikbaar, maar vitrinekast is de meest populaire. Ze zijn ook verkrijgbaar
in verschillende materialen en stijlen. Sommige zijn gemaakt van glas en hout, maar als je
een duurzame en stijlvolle wilt, overweeg dan metalen vitrinekast.

Vitrinekast van metaalglas voor commercieel onroerend goed

Metalen vitrinekast kan worden gebruikt in huishoudelijke en commerciële
eigendommen. Displayrekken voor uw bedrijf moeten er stijlvol en professioneel uitzien om
de aandacht van uw klanten te trekken. We hebben veel soorten metalen vitrinekasten om
uw producten op te slaan en veilig te houden. Het feit dat het van metaal is gemaakt, kunt u
alles opslaan wat u maar wilt. Je kunt er zware voorwerpen op plaatsen. Veiligheid is de
hoofdprioriteit van elk bedrijf. Daarom bedenken we kasten met een veiligheidsslot en is het
licht helder om uw product aan uw klant te tonen. Het kan gebruiken in een juwelierszaak,
zonnebrilwinkel, horlogewinkel, enz.

Metalen glazen displays voor thuisgebruik

Een huiseigenaar kan de moderne en opvallende vitrinekast van metaalglas gebruiken
om zijn verzamelobjecten goed georganiseerd te houden. Met betrekking tot de presentatie
van speciale bezittingen zoals antiek en verzamelobjecten, kunt u kiezen voor een metalen
vitrinekast met glazen deur. Je kunt dit gebruiken om je prijzen en een souvenir onder de
aandacht te brengen. De beste en stijlvolle kasten hebben een combinatie van glas en
metaal. Ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook stijlvol en opvallend. Dit verbetert zeker het
uiterlijk van uw leven. U kunt deze metalen vitrinekast ook in uw keuken installeren om
specerijen, keukengerei en vele anderen op te slaan

Het maakt niet uit of u de metalen vitrinekast in uw winkel of thuis installeert; wees
gerust dat het de zaken georganiseerd zou houden. Dit bevordert ook de netheid van uw
eigendom. Een metalen en glazen vitrinekast is goed voor het opbergen van dingen zoals
voor uw behoefte. U kunt dingen snel zien en u kunt de dingen die nodig zijn voor uw gebruik
gemakkelijk volgen.

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


Of u het nu op kantoor of thuis gebruikt, wees gerust dat metalen vitrinekasten uniek
en glamour bieden. Hiermee kunt u eenvoudig de aandacht van uw klanten op uw werkplek
of thuis vestigen.

We hebben een brede selectie van metalen vitrinekasten in de aanbieding

Als u op zoek bent naar een betrouwbare metalen vitrinekast, aarzel dan niet om onze
online winkel te bezoeken. We hebben brede selecties om uit te kiezen. Onze metalen
vitrinekasten zijn gemakkelijk te onderhouden. Onze producten zijn niet alleen een lust voor
het oog, maar ook veelzijdig en aanpasbaar. Wij bieden een snelle levering van uw bestelling.
U kunt door onze winkel bladeren om de uitgebreide selecties te zien en er een uit te kiezen
die past bij uw behoeften en budget. We bieden ook service op maat, geven ons uw idee en
wij zorgen voor de rest. Wij zijn uw nummerbron van hoogwaardige multifunctionele metalen
vitrinekasten. Bezoek nu onze site!

Productomschrijving
product type metalen zonnebril vitrinekast
productnaam Aanrecht metalen vitrinekast voor zonnebril met acryldeur
Modelnr. DT-S4
Grootte 2100x320x2000mm of aangepast
Hoofd materiaal Metaal en acryl
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 1 ~ 1,5 mm of 2 ~ 5 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

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 elk acryldisplay met een volledige set van
op maat gemaakte service en logistieke standby.



Als u vragen heeft, welkom bij Neem contact op.

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

