
الفوالذ المقاوم للصدأ سلك الفرن الرف التبريد "17 ×" 12

األساسية سمات من 12 "× 17" الفوالذ المقاوم للصدأ سلك الفرن الرف التبريد
1.100٪ fda الصف 304 الصف الفوالذ المقاوم للصدأ - الثقيلة، مقياس سميكة 18/8 لن الصدأFاآلس، مقاومة التآكل، قوة عالية، قدرة وقائية قوية.
غسالة الصحون آمنة مما يجعل من السهل تنظيف .2
3. متعددة الوظائف: الخبز والتبريد وعرض ملفات تعريف االرتباط والفطائر والكعك والفواكه والخضروات.
4. دليل الفرن إلى 575 درجة فهرنهايت
5.NO PFOA، الطالء الضارة أو الطالء بالكروم التي يمكن أن تبقى أو تقشر في طعامك
6.Non- السمية والغذاء آمنة لك ولعائلتك
 .7. خدمة متميزة: حجم مخصص والتصميم لتلبية متطلباتك المختلفة
8. Tsingbuy. الصين الرف التبريد الصانع يضمن جودة المنتج وخدمة مبيعات Excellenct والتسليم في الوقت المناسب. 

الصور من 12 "× 17" الفوالذ المقاوم للصدأ سلك الفرن الرف التبريد

https://www.chinabakeware.com/ae/products/cooling-rack.htm








الفوالذ المقاوم للصدأ فرن يحتوي رف تبريد األسالك للبيع على مجموعة متنوعة من االستخدامات
 ملفات تعريف االرتباط باردة، الكعك، الخبز واللفائف تماما .1
جعل لحم الخنزير المقدد خبز هش على الفرن .2
أخبز أجنحة الدجاج النضرة، والتكسير، البطاطا مع أقل من الدهون .3
الخضار المشوي، لحم البقر، تركيا، لحم الضأن أو لحم الخنزير العصير .4
طبخ الدواجن وجميع أنواع اللحوم .5
شواء الخضروات الصحية أو األسماك .6
الدخان سمك السلمون أو أنواع أخرى من األسماك في مدخلك .7
8. BBQ العطاء يسقط األضالع العظمية، لحوم البقر
شرائح لحم البحار الجافة .9
استنزاف الطعام المقلي ودع الشحوم الزائدة بالتنقيط .10
الجفاف لحم البقر متشنج، التوت، الفاكهة، الخضار أو األعشاب في فرن درجة حرارة منخفضة .11
استخدم كجدي لحماية كونترتوب الخاص بك من األواني الساخنة واألطباق .12
شطف والتوائم الجافة والخضار على الحوض النظيفة .13

مخصصة سلك الفوالذ المقاوم للصدأ سلك تبريد الرف
.وأوديإم لعمالئنا من خالل التخصيص OEM باعتبارها واحدة من األكثر خبرة والمهنية الفوالذ المقاوم للصدأ رف تبريد مصنعونحن نقدم أيضا خدمة

وصف السلعة مخبز الفوالذ المقاوم للصدأ رف تبريد
تصميم مع / بدون قدم / الساقين؛ تصميم مخصص هو متاح
مادة الفوالذ المقاوم للصدأ 304، 201، مطلي بالكروم
مقاس 8.5x12 "، 10x14.75"، 11.5x16.5 "، حجم مخصص والتصميم سيكون متوافال
قطر السلك القطر الخارجي القياسي: قطرها 4 مم الداخلية: 1.5 ملم، فجوة األسالك: 10 * 10 مم؛

أي قطر السلك
جودة العمل لحام
موك 100pcs.

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Stainless-Steel-Dehydrator-Wire-Mesh-Tray-Perforated-Drying-Pan.html










يدور حولنا
Tsingbuy تبريد رف المورد في الصين. بعد أكثر من 10 سنوات الرعاية والدعم من عمالئنا، تم تطوير صناعة  هو المهنية وذوي الخبرة األسالك 
Tsingbuy Limited ليكون قيادة الصين خبز الصانع، إنتاج المقالي لألغنام، مقالي الرغاف / نخب علب، صواني الرغيف الفرنسي، صينية كأس الصناعة
OEM، عربة المخابز، صافي التبريد صواني الخبز والعديد من سلسلة المنتجات األخرى من أدوات الخبز األخرىوبعد اليوم، لدينا عمالء واألصدقاء من أكثر
.من 50 دولة تستخدم منتجاتنا؛ نحن نستمتع بسعادة الخبز والصداقة ونجاح األعمال، تماما مثل النكهة المغرية للخبز

 اتصل بنا

سلسلة المنتجات األخرى من الصين خبز الصانع
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