
Armário de exposição de metal de
múltiplos propósitos

Os móveis fazem seu lugar parecer atraente e bem organizado. Existem muitos tipos
de móveis de armazenamento disponíveis, mas o armário de exposição é o mais popular.
Eles estão disponíveis em vários materiais e estilos também. Alguns são feitos de vidro e
madeira, mas se você quiser um durável e elegante, considere vitrina metálica.

Armário de exposição de vidro de metal para propriedades comerciais

O armário de exposição de metal pode ser utilizado em propriedades domésticas e
comerciais. Os racks de exibição para o seu negócio devem ter uma aparência elegante e
profissional para chamar a atenção de seus clientes. Temos muitos tipos de vitrines de metal
para armazenar seus produtos e mantê-los em segurança. O fato de ser feito de metal, você
pode armazenar o que quiser. Você pode colocar itens pesados nele. A segurança é a
principal prioridade de todos os negócios. É por isso que criamos armários com trava de
segurança, e a luz é clara para exibir seu produto para o cliente. Pode ser usado em uma
joalheria, óculos de sol, loja de relógios, etc.

Displays de vidro metálico para uso doméstico

Um proprietário pode utilizar o moderno e impressionante armário de vidro metálico
para manter seus itens de colecionador bem organizados. No que diz respeito à exibição de
objetos especiais, como antiguidades e itens de colecionador, você pode optar por exibir o
armário de metal com porta de vidro. Você pode usar isso para exibir seus prêmios e uma
lembrança. Os armários melhores e elegantes têm uma combinação de vidro e metal. Além
de duráveis, também são muito elegantes e marcantes. Isso certamente melhora a aparência
da sua vida. Você também pode instalar este armário de exposição de metal em sua cozinha
para armazenar condimentos, utensílios de cozinha e muitos outros

Não importa se você está configurando o armário de exibição de metal em sua loja de
varejo ou em sua casa; tenha certeza de que manteria as coisas organizadas. Isso também
promoverá a limpeza em sua propriedade. Um armário de exibição de metal e vidro é bom
para armazenar coisas e para sua necessidade. Você pode ver as coisas rapidamente e
permitir que você monitore facilmente as coisas necessárias para o seu uso.

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


Independentemente de você usá-lo em seu escritório ou em sua casa, tenha certeza de
que os vitrines de metal oferecem exclusividade e glamour. Isso permite que você chame
facilmente a atenção de seus clientes para o local de trabalho ou em casa.

Temos amplas seleções de vitrines de metal em oferta

Se você estiver procurando por um armário de exibição de metal confiável, não hesite
em visitar nossa loja online. Temos muitas opções para escolher. Nossos armários de
exibição de metal são fáceis de manter. Nossos produtos não são apenas agradáveis aos
olhos, mas também versáteis e personalizáveis. Oferecemos entrega rápida do seu pedido.
Você pode navegar em nossa loja para ver as diversas opções e escolher uma que atenda às
suas necessidades e orçamento. Nós também fornecemos um serviço personalizado, nos dê
sua idéia e cuidaremos do resto. Somos a sua fonte número de vitrines de metal multiuso de
alta qualidade. Visite nosso site agora!

Descrição do Produto
Tipo de Produto armário de exposição de óculos de sol de metal
Nome do Produto Armário de exposição de metal para óculos de sol com porta de acrílico
Nº do modelo DT-S4
Tamanho 2100x320x2000mm ou personalizado
Material Principal Metal e Acrílico
Cor Branco, preto, vermelho, etc.
MOQ 100PCS
Espessura 1 ~ 1.5mm ou 2 ~ 5mm
Tempo da amostra 7 ~ 12 dias
Tempo de produção 25 ~ 30 dias
Superfície terminada Revestimento em pó / pintura / cromo
Processo Corte-curva-forma-polonês-pintura-embalagem
Termos de entrega EXW, FOB, CIF

Termos de pagamento T / T: Depósito de 30% + contrapeso de 70% antes da expedição, PayPal,
Western union ou negociável

Embalagem
Enrole por filme plástico para impermeável
Espuma de 12KG 20MM EPS para anti-queda
K = K Camada dupla de caixa marrom para qualquer remessa







Porque escolher-nos

Com mais de 17 anos de luta, a tela da Detron tornou-se uma artesã experiente e
habilidosa na indústria de POP, que é a sua solução para qualquer tela de acrílico com um
conjunto completo de serviços personalizados e espera logística.



Se você tiver alguma dúvida, bem-vindo ao Contate-Nos.

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

