
Acryl Supermarkt Mobiele Telefoon
Displaystandaard Aanrecht Telefoon

Displaystandaard China Made   

Productomschrijving
Product type telefoon houder 

productnaam Acryl Supermarkt Mobiele Telefoon Displaystandaard Aanrecht Telefoon
Displaystandaard China Made

Modelnummer: DT-AD186
Stop ermee 220x220x180mm of aangepast
Hoofd materiaal Acryl
Kleur Wit, zwart, rood, etc.
MOQ 100st
Dikte 2 ~ 5 mm
Bemonsteringstijd 7 ~ 12 dagen
Productietijden 25 ~ 30 dagen
Afgewerkt oppervlak Poedercoaten / schilderen / chroom
Werkwijze cut-bocht-vorm-Pools-schilderij-packing
Leverings voorwaarden EXW, FOB, CIF

Betaalvoorwaarden T / T: aanbetaling van 30% + 70% saldo vóór verzending, PayPal, Western
Union of onderhandelbaar

pakket
Wikkel met plastic folie om waterdicht te maken
12KG 20MM EPS-schuim voor anti-drop
K = K Dubbellaags bruine kartonnen verpakking voor elke zending

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Acrylic-Display-Stand.htm


Waarom voor ons kiezen

Met meer dan 17 jaar inspanningen is Detron Display uitgegroeid tot een ervaren en
vakbekwame vakman in de POP-sector, wat de oplossing is voor elk acrylscherm met een
complete set van aangepaste services en logistieke standby.



Over ons

Detron-display Het is een moderne fabriek die gespecialiseerd is in het ontwerp, de
productie en de marketing van verschillende displayproducten. Ondertussen kunnen we ook
een complete reeks professionele services bieden aan elk type klant om zijn producten in de
winkel te promoten.

Ons team

https://www.displaystandsupplier.com/nl/AboutUs.html


Onze klant



Onze fabriek

https://www.displaystandsupplier.com/nl/factory.html


Pakket

1. Verpakte pakketten: K = K 5 lagen karton, karton om de veiligheid van de dozen te
verbeteren.

2. innerlijke pakket: polystyreen, papieren kaart, vochtbestendige tas.

3. Het anti-shock pakket, geslaagd voor de internationale dioptest.



Onze diensten

Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. Het is een moderne fabriek
gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren, verkopen van verschillende display-producten.

We maken maatwerk voor elk type POP-display met de volgende productiefuncties:

metaal en & vervaardiging van metaaldraden, lamineren van hout (laminaat en poly-
coating), vacuümproductie, printen (digitaal, scherm, lithografie).

Veelgestelde vragen



Q1. Wanneer kan ik het citaat krijgen?

A1. Kort gezegd kan een formeel listingblad binnen 24 uur na ontvangst van het verzoek
worden aangeboden.

Q2Welke stappen zal het nemen voor een project?

A2. (1). Offerte (2). Goedkeuring van de extractie (3). Voorbeeldgoedkeuring (4). Productie
(5) .Inspecton (6) .Verzendkosten (7) .Feedback (8) .Na de service.

Q3Hoe kunt u de kwaliteit van de producten garanderen?

A3. (1). Een monster wordt ter goedkeuring aangeboden.

(2). Een eerste productie-eenheid zal door ons worden geproduceerd voor de interne
studiebasis van het goedgekeurde monster.

(3). Onze stand-by-QC kwalificeerde zich in elke procedure tijdens de productie.

(4). Willekeurige QC tijdens de eindschoonmaak en verpakking.

Q4. Hoe het geld betalen?

A4. We kunnen betalingen accepteren met PayPal of TT of Western Union. Vertel ons
alstublieft de betaling die u verkiest, wij zullen u de gedetailleerde informatie toesturen.

Q5. Wat is de verzendmethode?

A5. Het kan Ocean Shipping, Airlift en Express zijn (EMS, UPS, DHL, TNT en FEDEX). Dus
voordat u uw bestelling plaatst, neemt u contact met ons op om uw gewenste
verzendmethode te bevestigen.

Als u vragen heeft, welkom Contact.

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

