
:الخصائص الرئيسية

1. Ultra Cuisine 100٪ فولاذ مقاوم للصدأ غير قابل للتبريد - ملفات تعريف الارتباط ، الكعك ، الخبز

الثقيلة سلك شبكة قوية .2

المهنية الصف (18/8) الفولاذ المقاوم للصدأ 304 .3

درجة Fآمنة للاستخدام الفرن إلى 575 .4

5. oem وخدمة المقدمة

حزمة مخصصة لمختلف العملاء .6

حجم صينية الخبز: 13 * 18 * 1 بوصة inchحجم رف التبريد: 12 * 17 .7

وصف

.رف التبريد مصنع Tsingbuy وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الثقيلة من

.يحافظ حامل التبريد على شكله حتى بعد وضع المواد الغذائية الثقيلة عليه

.يحتوي رف التبريد على أحجام قياسية وارتفاع ومساحة شبكية للاستخدام في أغلب الأحيان

.يتم تحديد الأحجام القياسية بشكل خاص ومهني بواسطة فريق من الخبراء يعرفون الخبز جيدًا

يضمن مورد التبريد تدفق الهواء الجيد على الرف ، وذلك لخبز الأطعمة على النحو الأمثل أو تبريد
.الأطعمة الساخنة المخبوزة بشكل صحيح

يمكنك بأمان شواء أو خبز أو شوي أو تزيين أو تبريد أو تجفيف الأطعمة على رف التبريد هذا. يمكنك
  .أيضًا وضعها في غسالة الصحون ومشاكل التنظيف دون ضجة

 

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


 

لن يكون صدأًا وهو مصمم بحيث يدوم طويلًا. إنها مصنوعة من 100٪ 201 أو 304 درجة من STRONGER ، إن رف التبريد القوي
الفولاذ المقاوم للصدأ - الأسلاك الفائقة السميكة لن تصدأ أو تنحني

 



 

       



Tsingbuy المورد صافي التبريد تصنع أفضل رف التبريد الفولاذ المقاوم للصدأ. بفضل بناء الفولاذ
المقاوم للصدأ عالية الجودة التي لن الصدأ. والأحجام السخية التي تنسجم مع جميع المقالي ورقة.
.إنه بالتأكيد رف مرتفع ذو جودة عالية للطهاة ومثالي لتبريد سطح العمل بعد استخدامه في فرن ساخن

تعني مساحة الشبكة المصممة خصيصًا تدفق الهواء الجيد لكل من الطهي والخبز والتبريد. لا مزيد من
الخبز طري من التكثيف أو حرق ملفات تعريف الارتباط بسبب الإفراط في الخبز على مقلاة. توفر الشبكة
القوية والقوية دعمًا وتوازنًا جيدًا ، دون التذبذب. يُعد رف التبريد المزود بشاشة شبكية ضيقة مع
؛ يمنع الترهلamp & شبكة ثقوب صغيرة مفيدًا في منع الطعام من السقوط

https://www.chinabakeware.com/ae/about-us.html
https://www.chinabakeware.com/ae/about-us.html


أحجامًا قياسية للتحديدات. على عكس بعض المنتجات الأخرى التي Tsingbuy يوفر مورد شبكة التبريد
تكون طويلة جدًا وتعلق فوق حافة المقلاة مما يترك لك نتائج غير متوازنة. تم تصميم رف التبريد
Tsingbuy بشكل هادف لإدخال الألواح النصفية بشكل مثالي.

 

تصنيع أيضا  نقدم  ونحن   ، المصنعة  الشركة  التبريد  رف  والمهنية  الخبرة  أكثر  من  واحدة  باعتبارها 
.المعدات الأصلية وأمبير. أوديإم الخدمة لعملائنا من خلال التخصيص

 

 

القدرة على تخصيص رف التبريد

وصف السلعة رف التبريد
رمز الصنف TSCR01
مواد Chorming ، الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 201

https://www.chinabakeware.com/ae/products.html


بحجم 20 * 30 ، 40 * 60 ، 460 * 660CM مع أي حجم حسب الطلب
قطر السلك MMالقطر الداخلي: MM 2.5القطر الخارجي القياسي: 5
صنعة لحام
موك 100PCS
التعبئة جهاز كمبيوتر شخصى 50 لكرتون واحد وأيضا وفقا لحالة لحزمة

 

جولات المصنع

 

معلومات عنا

Tsingbuy ، هو التبريد صافي المورد في الصين. بعد أكثر من 10 سنوات من الرعاية والدعم من عملائنا
على أن تصبح شركة تصنيع وتوريد أدوات خبز مهنية. اليوم ، لدينا Tsingbuy Industry Limited تعمل
عملاء وأصدقاء من أكثر من 50 دولة يستخدمون منتجاتنا ؛ نحن نتمتع بسعادة الخبز والصداقة ونجاح
.الأعمال ، تمامًا مثل نكهة الخبز المغرية



 

منتجات ذات صله



 

: اتصل بنا الآن

 

 


