
 

  جرام إلى 1500 جرام عموم الرغيف األلومنيوم دون طالء 250
 
المالمح الرئيسية لألكسيد األلومنيوم السلس واحدة رغيف عموم
الصف التجاري ، ضمان الجودة ، الخدمة الطويلة في الحياة. .1
2. إن البناء المطوي و الحافة المطوية المقواة سهلة االنزالق على / قبالة.
3. يسهل تصميم السطح المموج الفريد تدوير الهواء لخبز الخبز و إطالقه بسرعة
4. أفضل للخبز الخبز سريعة مثالية ، كعكة الجنيه ال تشوبه شائبة ، خبز الذرة السوبر رطبة ، رغيف اللحم الكالسيكية. 
5. Tsingbuy خبز رغيف عموم الصانع لديه صrofessional وذوي الخبرة الفريق في إنتاج رغيف عموم، تصدير الخدمة. Yأوو يمكن أن تكون مؤكدة
.بالتأكيد لدينا خدمة جيدة ، وكيل موثوق ، منتجات ذات جودة عالية

أحجام هذا األلومنيوم بأكسيد سطح أملس رغيف عموم نمط للخيارات الخاصة بك ، وحجم مخصص هو متاح أيضا
 

رقم الموديل  عجينة
وزن

 أعلى
بحجم

 األسفل
بحجم

ارتفاع سماكة

TSTP047 250G 164 94mm * 158 87mm * 77mm و 1.0MM
TSTP048 غرام 300 175 100MM * 173 98MM * 100MM 1.0MM
TSTP049 385g 217 94mm * 211 88mm و* 77mm و 1.0MM
TSTP050 450G 197 106mm * 186 101MM * 110MM 1.0MM
TSTP051 600G 309 91mm * 300 84mm * 107mm 1.0MM
TSTP052 750G 316 100MM * 305 93mm * 116mm 1.0MM
TSTP053 900G 327 106mm * 316 100MM * mmعيار 122 1.0MM
TSTP054 1000G 327 121mm * 312 119mm * 120MM 1.0MM
TSTP055 1200G 370 120MM * 361 116mm * mmقذائف 125 1.0MM
TSTP056 1500G 450 123mm * 447 120MM * 130MM 1.0MM

 
صور من األلومنيوم بأكسيد السلس واحدة رغيف عموم
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/aluminum-single-loaf-pan.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/aluminum-single-loaf-pan.html




 
 om TsingbuyصOEM F رغيف الخبز عموم
https://www.chinabakeware.com/products/cube-bread-loaf-pan-with-lid.html
.الخدمة 【OEM الخبز رغيف عموم】 Tsingbuy loaf pan manufcaturer يوفر
طالء تفلون ، طالء السيليكون ، nocating / غير الصقة: طبيعية
السطح: أملس أو المموج
 أسفل: مثقبة أم ال
غطاء: مع غطاء أو بدون غطاء
استخدام الصناعي: واحد رغيف عموم أو حزام رغيف عموم
الحجم: يمكن تخصيص أي حجم وسمك
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/cube-bread-loaf-pan-with-lid.html


 
صور المصنع
 

 



 



 
معلومات عنا
Tsingbuy هي شركة محترفة في الصين لتصنيع أدوات خبز الخبز وأيًضا دورها المتمرس في تصنيع حزام رغيف الخبز في الصين. لقد انخرطنا في أدوات
خبز ألكثر من 12 عاًما ، ونقوم بصناعة ألواح األطباق ، وصينية الرغيف الفرنسي ، وأطباق الرغيف بالجملة الصين، عربة مخبز ، صينية كأس صناعة تصنيع
couche وعرج الخبز ، و ، PP وسالل ، banneton المعدات األصلية ومختلف خبز التخصيص. نحن أيًضا نوفر األدوات األخرى ذات الصلة بالخبز ، مثل سالل
 .الخبز ، إلخ
LOAF عموم وحزام الرغيف عموم مخصصة هي األكثر مبيعا لدينا. Yيمكن الحصول على أوو عموم رغيف مخصصة في أي حجم ، نمط كما كنت المطلوبة
.مع المورد عموم الخبز
 
 اتصل بنا
 

 
 
 
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/customized-alusteel-strap-loaf-pan.html

