CƠ KHÍ SA PHÁT XƯỞNG SẢN XUẤT THÙNG ĐỰNG HỒ
SƠ, THÙNG ĐỰNG TÀI LIỆU , THÙNG ĐỰNG CHỨNG TỪ ,
THÙNG ÁP TẢI TIỀN

- C? KHÍ SA PHÁT, s?n xu?t theo d?ng án, s?n xu?t thùng tôn ??ng h? s?, thùng ??ng ch?ng t?,
thùng ??ng tài li?u công trình xây d?ng, thùng ??ng h? s? h?c sinh, sinh viên ....s?n xu?t theo
??n ??t hàng c?a quý khách, s?n xu?t theo m?u thi?t k? có s?n c?a khách hàng, nhanh chóng
ti?n l?i, giá c? h?p lý cam k?t giá g?c x??ng s?n xu?t vui lòng liên h? 02866752111 0981460008

CƠ KHÍ SA PHÁT XƯỞNG SẢN XUẤT THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ,
THÙNG ĐỰNG TÀI LIỆU, THÙNG ĐỰNG CHỨNG TỪ, THÙNG ÁP
TẢI TIỀN

- BÁN THÙNG TÔN ??NG H? S? GIÁ T?T NH?T TH? TR??NG HI?N NAY
- Chúng tôi chuyên cung câ?p cho ca?c hê? thô?ng ngân ha?ng, các công ty doanh nghiê?p.
- Hàng b?o ??m v? ch?t l??ng, nhi?u m?u mã ??p và giá c?.
- X???ng sa?n xuâ?t SA PHÁT chuyên nh?n phân ph?i các lo?i thùng tôn ??ng h? s? si? va? le?
trên toa?n quô?c.
- Quí khách có nhu c?u liên hê?. Hotline : 028.66.752.111 / 0906.496.080 / 0783.123.777
- Hàng c?a chúng tôi ???c b?o hành: 36 tha?ng.
- Giao ha?ng l??p ???t tâ?n n?i.
- Hi?n nay, vi?c s? d?ng thùng tôn ??ng h? s? d?n thay cho vi?c s? d?ng thùng carton. Vì nó
??m b?o ???c v?n chuy?n hàng hóa, v?t li?u, tài li?u, gi?y t? ???c ??m b?o an toàn h?n trong
vi?c v?n chuy?n.
- S?n ph?m ???c chúng tôi s?n xu?t v?i nhi?u kích th??c tiêu chu?n, ???c s?n xu?t trên ch?t li?u
tôn hoa sen m? k?m không r? sét, không th?m n??c, không b? côn trùng ??c khoét, nh? dán,
chu?t... S?n ph?m có ?? dày phù h?p ??m b?o cho vi?c l?u tr? h? s?.

Bài viết liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.
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