
ZXC (FRP ورقة المموجة المورد الصين) نحن توريد بلاط FRP لها انتقال إضاءة جيدة وعادة ما تكون
.السياحية، التي تغطي المزارع، وهلم جرا Villa Resort مناسبة لتطبيقات
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إنتاج اسم FRP سقف ورقة
نموذج FRP-01.
المواد السطحية األلياف الزجاجية
طول حسب الطلب
.hqساعة / 40 20 مربع مربع / 6000 مربع مربع 4500
قلق سنوات 10
طبقة طبقات 1
(حاوية واحدة) delievery وقت أيام العمل 5
شهادة IS09001 SGS.
تطبيق فيالت، تاون هاوس، مرآب وهلم جرا
السوق الرئيسي الشرق األوسط جنوب أفريقيا أمريكا الجنوبية جنوب شرق آسيا
صفة مميزة مقاومة الرياح المقاومة للحرارة للماء
شروط الدفع T / T أو L / C





الصين هي شركة تصنيع Nanhai District ،في مدينة فوشان .Zhongxingcheng New Material Co.، Ltd يقع
البلاط المركب المضاد للتآكل، البلاط المضاد للتآكل، ،ASA متخصصة في إنتاج بلاط الراتنج الصناعي
FRP ورقة سقف ،PVC بولي كلوريد الفينيل المضادة للتآكل، بالوعة بولي كلوريد الفينيل، لوحة
.بلاط شفافة PVC، PCشفافة
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هل أنت منتج أو تاجر؟ *
* نعم، نحن الشركة المصنعة حقيقية، وهناك العديد من الصور في شركتنا مقدمة. إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص
آخر، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك، حتى نتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأجل.

* هل يمكنني طلب المنتج مع أريد ملف تعريف؟
* بالطبع يمكنك، كما سننتج المنتجات وفقا لطلبات التفاصيل الخاصة بك.

* هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟
وأوديإم. لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات حول شركتك. OEM * نعم، نحن نقبل خدمة

* كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟
* يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا، لدينا فيديو التثبيت بالنسبة لك.

* هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق واختبار الجودة؟
* نعم، يمكننا أن نقدم عينات مجانية لك، هل يمكن أن تدفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال بموظفي الخدمة
لدينا.

* ما هو مصطلحك التجاري؟
مقدما، والتوازن قبل الشحن. T / T 30٪ :* الدفع
• مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع ٪30
• فوب ميناء الشحن: فوشان، قوانغتشو، شنتشن


