
التصميم ： النمط الاسباني
لون يدوم 10 سنوات لا يتلاشى
الطول ： حسب الطلب
سمك ： 1.8 مم ، 2.0 مم ， 2.2 مم 2.5 مم ، 2.8 مم ، 3.0 مم
العرض الإجمالي ： 1130 ملم
العرض الفعال ： 1000/1050 مم
تباعد المدادة ： 660 ملم
طبقات ： 3 طبقات
السطح ： منقوش / سطح أملس
ZXC مخصص الصين المتقدمة بلاط السقف الحد من الضوضاء الإسبانية النمط
تصميم النمط الاسباني
يدوم اللون سنوات لا يتلاشى 10
طول حسب الطلب
سماكة مم ، 2.0 مم 2.2 مم ، 2.5 مم ، 2.8 مم ، 3.0 مم 1.8
العرض الكلي ملم 1130
العرض الفعال مم 1000/1050
تباعد المدادة 660mm
طبقات طبقات 3
سطح - المظهر الخارجي تنقش / أملس السطح





ZXC New Material Technology Co.، المحدودة. مزود سقف UPVC. منتجاتنا تشمل صفائح PVC ،
المزراب ، ألواح ، FRP بلاط التسقيف ، ASA بلاط السقف المصنوع من الراتنج الصناعي
وما إلى ذلك. ق تفاصيل حجم مخزوننا ، يمكننا أسرع وقت التسليم. مرحبا اتصل upvc التسقيف
.بنا مخصص

https://www.roofingsheetsupplier.com/products/ZXC-Wholesales-new-type-lightweight-upvc-roofing-sheets.html
https://www.roofingsheetsupplier.com/products/ZXC-Wholesales-new-type-lightweight-upvc-roofing-sheets.html












هل أنت منتج أم تاجر؟ *
* نعم ، نحن مصنعون حقيقيون ، وهناك العديد من الصور في مقدمة شركتنا. إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ،
فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى نتمكن من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد.

* هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد التوصيف عنه؟
* بالطبع يمكنك ذلك ، كما سننتج المنتجات وفقًا لطلباتك التفصيلية.

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

* كيفية تركيب لوح التسقيف؟
.* يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك

هل يمكنكم تزويدنا بعينات لفتح السوق واختبار الجودة؟ *
.* نعم نستطيع ذلك ، يمكننا تقديم عينات مجانية لك
هل يمكنك دفع تكلفة الشحن؟ *
.يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا

ما هو مصطلح التجارة الخاصة بك؟ *
مقدما ، الرصيد قبل الشحن. T / T 30٪ :* الدفع
• مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع ٪30
• ميناء الشحن فوب: فوشان ، وقوانغتشو ، وشنتشن


