
مم الفوالذ المقاوم للصدأ 304 جولة مثقبة الذع الدائري20 * 100
 
الفوالذ المقاوم للصدأ 304 مستدير - كروي مثقب الذع MMالسمات الرئيسية لل 100 * 20
الدائري
 
جودة عالية 304 الفوالذ المقاوم للصدأ المواد
يمكن داالتصال المباشر مع الغذاء ، االستخدام اآلمن ، مقاومة التآكل ، غير الصدأ ، قوة عالية ، مقاومة التآكل ، ال تشوه
 
ESIGNمثقب د
تم تصميم الحلقات تكون مثقبة. ثقوب نفاذية الهواء موزعة بالتساوي ومدمجة. لديهم نفاذية الهواء جيدة ، ال تسرب ، وليس من السهل التراجع.
.المخبوزات كعكة تورتة / فطيرة كيكة سوف يكون أكثر هش و لديه نمط تموج فريدة من نوعها
 
سطح أملس
بعد التلميع والعالج الكهربائي ، يكون القالب ناعًما وجميًال ، وليس شائكًا ، وسهل التنظيف ، وال يخفي األوساخ و المخلفاتو انتهى تورتة الخبز / فطيرة هو
.في احسن االحوال
 
مواصفات للخيارات
50MM * 20MM / 35MM
55/60/65/70/75/80/85/90/100/105/125/127/150/155/178/185/200/205/245 / 285mm * 20MM
 
الفوالذ المقاوم للصدأ 304 مستدير - كروي مثقب الذع الدائري MMصورةليالي 100 * 20
 









 
أكثر من أنماط الفوالذ المقاوم للصدأ حلقة تارت 304
Tsingbuy غيــر القابــل للصــدأ حلقــة تورتــو manufactuer .ــوس ــة الم ــات تورت ــواتم / حلق ــواع الخ ــن أن ــات م ــد المئ ــوم بتزوي تق
حلقة / تورتة الدائري هي واحدة من أكبر Mousse .لدينا تم توفير أدوات التخصيص االحترافية لسنوات عديدة ، manufactuer االصورة الرائدة الصين خبز
سلسلة خبز لدينا. لقد تم تزويد العمالء الدوليين بمجموعة متنوعة من األشكال واألحجام وأنماط كعكة موس قالبالصورة. إذا كنت في السوق ل حلقات
.موس أو حسب الطلب قوالب كعكة موس، تعال إلينا ستكون تجربة ممتعة وناجحة
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Stainless-steel-tart-ring-with-roll-edge-flat-surface.html




 
الصين تارت الدائري مصنع و صور التعبئة

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Amazon-Hot-Selling-Customized-size-stainless-steel-perforated-round-tart-ring.html


 



 
معلومات عنا
Tsingbuy Industry Limited هي الشركة الرائدة في صناعة أدوات خبز الصين ، ونحن نسعى دائًما إلى إنتاج أفضل منتجات الخبز ، مستعرة منهاوآخرون
عربة للمخابز ، رف تبريد والعديد من المجموعات األخرى من ،OEM المقالي ، المقالي رغيف / علب نخب ، صواني الرغيف الفرنسي ، صواني كأس صناعة
مخبز ، حصيرة الخبز وهلم جرا. لدينا العديد من حاالت التخصيص الناجحة PP ، couche سالل ، banneton أدوات خبز أدوات الخبز ذات الصلة مثل سالل
والسعيدة بالتعاون مع العمالء الدوليين. ثقب حلقة تورتة المورد هو واحد من أدوارنا الهامة. لدينا أيضا قدرة المصنع على تقديم خدمة مخصصة مع
.فريق محترف
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Amazon-Hot-Selling-Customized-size-stainless-steel-perforated-round-tart-ring.html


اتصل بنا
 

 
 
 
نحن أساسا الصانع
 

 
 



 
 
 


