
Suporte de metal de pegboard de
mercearia de piso personalizado durável

Descrição do Produto
Tipo de Produto suporte de metal pegboard
Nome do Produto Suporte de metal de pegboard de mercearia de piso personalizado durável
Modelo não. DT-MF5
Tamanho 450x320x1600mm ou personalizado
Material Principal Metal
Cor Branco, preto, vermelho, etc.
MOQ 100 PCS
Espessura 1 ~ 1,5 mm
Tempo da amostra 7 ~ 12 dias
Tempo de produção 25 ~ 30 dias
Superfície Acabada Revestimento em pó / Pintura / Cromado
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
Envoltório por filme plástico para impermeável
Espuma de 12KG 20MM EPS para anti-queda
K = K camadas duplas terno marrom da caixa para qualquer embarque









Porque escolher-nos

Com mais de 17 anos de dedicação, a Detron Display tornou-se um artesão experiente
e habilidoso na indústria de POPs, que é a sua solução para qualquer display de acrílico com
um conjunto completo de serviços personalizados e logística em standby.



Sobre nós

Detron Display É uma fábrica moderna especializada em design, fabricação, comércio
de vários produtos de exibição. Enquanto isso, nós também podemos fornecer um conjunto
completo de serviços profissionais para qualquer tipo de clientes, a fim de promover seus
produtos na loja.

Nosso time



Nosso cliente



Nossa fábrica



Pacote

1.Final empacotado: K = K 5 camadas da caixa, hardcard para aumentar a segurança das
caixas.

2. Embalagem interna: isopor, cartão de papel, saco à prova de umidade.

O pacote 3.The anti-choque, passou o teste internacional do diop.



Nossos serviços

Produtos Co. da exposição de Zhongshan Detron, Ltd. É uma moderna fábrica
especializada em design, fabricação, venda de vários produtos de exibição.

Nós personalizados para qualquer tipo de display POP com a seguinte capacidade de
produção:

metal & fabricação de arame, fabricação de acrílico (laminado e poliéster), moldagem
a vácuo, impressão (digital, tela, litho).



FAQs

Q1Quando posso obter a sua cotação?

A1Basicamente, uma folha de cotação formal pode ser oferecida dentro de 24 horas após a
sua solicitação.

Q2Quais passos serão necessários para um projeto?

A2(1) .Citação (2). Aprovação de desenho (3) .Amostração da amostra (4) .Produção (5)
.Inspecton (6) .Transporte (7). Feedback (8) .Depois do serviço

Q3Como você pode garantir a qualidade dos produtos?

A3. (1) .uma amostra será oferecer a você para aprovação.

(2) .uma primeira unidade de produção será feita por nós para a base de estudo interno na
amostra aprovada.

(3). Nosso habilidoso em casa QC em espera a cada procedimento durante a produção.

(4) .QC aleatório durante a limpeza final e embalagem.

Q4.Como pagar o dinheiro?

A4Podemos aceitar pagar por PayPal ou TT ou Western Union. Por favor, diga-nos o
pagamento que você preferir, vamos enviar as informações detalhadas para você.

Q5Qual é o método de envio?

A5.Pode ser Ocean Shipping, transporte aéreo e expresso (EMS, UPS, DHL, TNT, e FEDEX)
.Então, antes de colocar ordem entre em contato conosco para confirmar o seu método de
envio preferido.


