
Duurzame op maat gemaakte pegboard
metalen standaard voor vloerbedekking

Productomschrijving
product type pegboard metalen standaard

productnaam Duurzame op maat gemaakte pegboard metalen standaard voor
vloerbedekking

Modelnr. DT-MF5
Grootte 450x320x1600mm of aangepast
Hoofd materiaal Metaal
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 1 ~ 1.5mm
Proeftijd 7 ~ 12 dagen
Productie tijd 25 ~ 30 dagen
Oppervlakte gereed 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 onderhandelbaar

Inpakken
Wrap door plastic folie voor waterdicht
12KG 20MM EPS-schuim voor anti-drop
K = K Dubbellaags bruin kartonpak 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 jouw oplossing is voor elk acrylscherm met een volledige set
van op maat gemaakte service en logistieke standby.



Over ons

Detron Display Is een moderne fabriek die gespecialiseerd is in het ontwerpen,
produceren en verhandelen van verschillende displayproducten. Ondertussen kunnen we ook
een volledige reeks beroepsservices bieden aan elke soort klant om zijn producten in de
winkel te promoten.

Ons team



Onze klant



Onze fabriek



Pakket

1. Final verpakt: K = K 5 lagen karton, hardcard om de veiligheid van dozen.

2. Binnenverpakking: piepschuim, papieren kaart, vochtbestendige tas.

3.Het pakket anti-shock, geslaagd internationale diop-test.



Onze diensten

Zhongshan Detron Display Products Co., Ltd. Is een moderne fabriek gespecialiseerd in
het ontwerpen, produceren en verkopen van verschillende displayproducten.

We zijn op maat gemaakt voor elke vorm van POP-weergave met de volgende
productiemogelijkheden:

metaal & draadfabricage, hout (gelamineerde en polycoat) acrylproductie,
vacuümvormen, bedrukken (digitaal, scherm, litho).



Veelgestelde vragen

Q1. Wanneer kan ik uw offerte krijgen?

A1. Kort gezegd kan een formeel offerteformulier worden aangeboden binnen 24 uur nadat
we uw aanvraag hebben ontvangen.

Q2. Welke stappen zijn nodig voor een project?

A2(1) .Quotation (2). Goedkeuring van goedkeuring (3). Steekproef goedkeuring (4).
Productie (5) .Inspecton (6) .Verpoort (7) .Feedback (8) .Na service

Q3. Hoe kunt u de kwaliteit van producten garanderen?

A3(1) .een monster zal u ter goedkeuring worden aangeboden.

(2) .een eerste productie-eenheid zal door ons worden gemaakt voor eigen studiebasis op het
goedgekeurde monster.

(3). Onze bekwame in-house QC standby bij elke procedure tijdens de productie.

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

Q4Hoe het geld betalen?

A4. We kunnen accepteren pay via PayPal of TT of Western Union. Vertel ons alstublieft de
betaling die u verkiest, wij zullen de detailinformatie naar u verzenden.

Q5. Wat is de verzendmethode?

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


