
-TSCR07 رف التبريد الفولاذ المقاوم للصدأ مع أقدام 201/304
TSCR12

TSCR07-TSCR12 الملامح الرئيسية ل 201/304 رف التبريد الفولاذ المقاوم للصدأ مع أقدام

غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ رف التبريد - كول ملفات تعريف الارتباط ، الكعك ، الخبز ٪ 100 .1

الثقيلة سلك شبكة قوية .2

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

درجة ، مع القدمين مريحة لوضعها على عموم ورقة لتدفق الهواء Fآمنة للاستخدام الفرن إلى 575 .4
.بشكل جيد

5. oem وخدمة المقدمة

حزمة مخصصة لمختلف العملاء .6

.Tsingbuy حجم رف التبريد: 6 أحجام لاختيارك ، والحجم المخصص متاح في مصنع رف التبريد .7

 

رقم
الموديل

(الحجم (بوصة (الحجم (مم  سلك الإطار
قطر الدائرة

شبكة
 الأسلاك
قطر
الدائرة

مواد

TSCR07 6.1 * 8.85inch 155 *
225mm

4MM 1.5MM  و 304 201
الفولاذ
المقاوم
للصدأ لل
seletions

TSCR08 7 * 9.84inch 178 *
250MM

4MM 1.5MM

TSCR09 8.5 * 12INCH 216 *
305mm

4MM 1.5MM

TSCR10 10 * 15inch 254 *
381mm

4MM 1.5MM

TSCR11 11.5 *
16.5inch

292 *
419mm

4MM 1.5MM

TSCR12 12 * 17inch 305 *
432mm

4MM 1.5MM

 

TSCR07-TSCR12 صور من 201/304 رف التبريد الفولاذ المقاوم للصدأ مع أقدام

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




رف التبريد الأسلاك يمكن أن تتطابق مع ورقة عموم

 





يشتمل رف التبريد بسلك الفولاذ المقاوم للصدأ على مجموعة متنوعة من الاستخدامات

 ؛ فات تماماamp & والكعك والخبز COOL ملفات تعريف الارتباط .1

جعل كريسب خبز لحم الخنزير المقدد على الفرن .2

خبز أجنحة الدجاج النضرة ، شرحات ، بطاطس مع القليل من الدهون .3

الخضار المشوية ، لحم البقر ، تركيا ، لحم الضأن أو شرائح لحم الخنزير العصير .4

كوك الدواجن & أمبير ؛ جميع أنواع اللحوم .5

شواء الخضروات صحية أو السمك .6

تدخين سمك السلمون أو أنواع أخرى من السمك في المدخن الخاص بك .7

شواء العطاء الأضلاع الساقطة ، لحوم البقر .8

شرائح اللحم الجاف .9

قم بتناول الطعام المقلي واسمح للشحوم الزائدة بالتنقيط .10

يذوى لحم البقر متشنج ، التوت ، الفاكهة ، الخضار أو الأعشاب في فرن منخفض الحرارة .11

استخدم كحماية لحماية كونترتوب الخاص بك من الأواني الساخنة والأطباق .12

شطف & أمبير ؛ يجف التوت والخضروات فوق الحوض نظيفة .13

 





 

مصنع التبريد رف والشحن الصور

 

معلومات عنا



Tsingbuy ، هو التبريد صافي المورد في الصين. بعد أكثر من 10 سنوات من الرعاية والدعم من عملائنا
بتطويرها لتكون محترفًا الصين الصانع خبزالمنتجة المقالي ورقة، Tsingbuy Industry Limited تقوم
عربة للمخابز ، شبكة ،OEM رغيف المقالي / علب التوست ، صواني الرغيف الفرنسي ، علبة كأس صناعة
التبريد وصواني الخبز والعديد من المنتجات الأخرى من سلسلة أدوات الخبز. اليوم ، لدينا عملاء
وأصدقاء من أكثر من 50 دولة يستخدمون منتجاتنا ؛ نحن نتمتع بسعادة الخبز والصداقة ونجاح الأعمال
.، تمامًا مثل نكهة الخبز المغرية

 

اتصل بنا

 

لنا المنتج خط

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Sheet-Pan.htm
https://www.chinabakeware.com/ae/products.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Industry-cup-tray.htm
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Industry-cup-tray.htm



