
ذهبية اللون غير الصقة األلومنيوم مربع صغير خبز
رغيف عموم مكعب نخب الخبز قالب القصدير مع
 غطاء

المالمح الرئيسية لمقالة الخبز الصغيرة المصنوعة من األلومنيوم غير
الالصقة مع غطاء

.غير الصقة ، ال يتم إطالق مادة ضارة في الخبز بدرجة حرارة عالية PTFE آمن وصحي: سطح مغطى بطبقة من مادة -

الدرجة التجارية: تعتمد مادة سبائك األلومنيوم السميك 1.0 مم لتسريع الحرارة المتساوية. تساعد الحافة المقواة على تجنب -
االلتواء. ضمان عمر خدمة أطول

سهل االستخدام: يمكن الحصول على مادة مقاومة لاللتصاق ممتازة باستخدام زيت طهي طبيعي أقل. وقت خبز أقل -
.واستهالك منخفض للطاقة. أسهل في إزالة القوالب والتنظيف

تطبيقات متعددة: قم بإعداد أطباق عائلية عالية الجودة وشاي بعد الظهر وحلويات الوالئم وغيرها من األطباق الشهية بسرعة. -
من السهل التعامل مع الطبخ اليومي ، وعشاء العائلة ، وتجمع األصدقاء ، واالحتفاالت بالمهرجانات ، وما إلى ذلك. اقض وقتًا
أقل واستمتع بمزيد من المرح

نقدر إرضاء العمالء بدرجة عالية مع توفير عموم Tsingbuy :السعر المنخفض - المورد مصغرة الخبز رغيف المقالي 
 .الخبز المحمص بالجملة بمواصفات منتظمة. كما نقدم تصميًما وتصنيعًا مخصصين لعمالئنا ، وذلك لتقديم حل مثالي لخبزكم

صور المنتج من األلومنيوم غير الالصقة مربعة صغيرة مربعة الشكل
لخبز الخبز المحمص قالب صفيح الخبز مع غطاء

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Aluminum-Square-Mini-Small-Bread-Loaf-Pan-with-Lid.html




يوصى بمزيد من نماذج عموم الرغيف األكثر مبيًعا
 .Tsingbuy Industry Limited أكثر أحواض رغيف األلومنيوم بالجملة من

خيارات المواد: سبائك األلومنيوم والفوالذ المغطى باأللمنيوم والفوالذ المقاوم للصدأ والفوالذ الكربوني

وأي حجم مخصص gخيارات الحجم: 250/450/500/750/900/1000 / 1200

سطح السيليكون ، السطح المموج ، السطح المثقب ، إلخ ، PTFE خيارات السطح: السطح الطبيعي ، السطح غير الالصق

.هي أكبر سترينجنث لدينا ODM & OEM خدمة

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Corrugated-Aluminum-Pullman-Loaf-Pan-Bread-Tin-with-Lid.html






Tsingbuy مصنع صواني الخبز المربعة مجهز جيدًا بآالت CNC ، واللكم ، والقطع ، وآالت التشكيل ، وقد تجاوزت قدرتنا
OEM اإلنتاجية السنوية 150 مليون دوالر أمريكي. أكثر من ذلك ، مع فرق الفنيين المحترفين وذوي الخبرة ، نقدم خدمات
وتصنيع فائقة السرعة للعديد من مصانع الخبز لتناسب أجهزتهم ومتطلبات اإليصاالت المختلفة. تتوافق جميع المواد الخام
من المواد الخام إلى المنتجات النهائية ، لدينا .ISO9001 ， LFGB والطالء لدينا مع لوائح سالمة األغذية وتأتي منتجاتنا بشهادة
.نظام صارم لمراقبة الجودة في كل عملية للتأكد من أن كل أحواض في حالة جيدة

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Square-Non-Stick-Small-Bread-Loaf-Pan.html





