
صواني غير القابل للصدأ صلب عربة إلى عن على تجاري استعمال 32

الملامح الرئيسية ل 32 صواني عربة الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام التجاري

.الصلبة: تطبيق تكنولوجيا شركة الصلب مسمار وطريقة لحام لجعل شواء صلبة للغاية وثابت .1

.الحاملة: تستخدم ستة الفولاذ المقاوم للصدأ لزيادة قدرة الحاملة .2

.جودة عالية الفولاذ المقاوم للصدأ ، سميكة وثابتة ، وليس من السهل أن تكون ملوثة الأوساخ .3

.رائعة الأظافر والمكسرات ، ليس من السهل تخفيف .4

.قضبان صينية واقية من الصدأ ، آمنة للاستخدام ودائم .5

.بكرة عالمية مع الفرامل .6

.عجلات هادئة ، سهلة للتحرك .7

يمكن أن تتطابق مع فرن المخابز ، ويذهب إلى غرفة الفرن ، مع عجلات مقاومة للحرارة .8

.ورحب حجم حسب الطلب وكمية الطبقة .9

 

صور من 32 صواني عربة الفولاذ المقاوم للصدأ للاستخدام التجاري









تخصيص الفولاذ المقاوم للصدأ عربة الخبز

الصين الصانع العربة المخبز: الحزم ممتازة Tsingbuy ثلاثة أسباب لاختيار رف الأفران التجاري من
، قدرة تحمل الثقيلة ، عالية الجودة

نحن نطبق مواد عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ وتقنيات متقدمة في اللحام والأظافر. لنا رف
الفرن التجاري هي قوية وصلبة ، لا تمايل. إنها مناسبة لنقل التعريفي ووضع صينية الخبز ، صينية
العشاء ، صينية الأرز المطبوخة ، شبكة تهوية ، صينية طعام متعددة الغربي ، قالب كيك ، إلخ. يوجد
صفائح L خياران في قضبان دعم صينية: أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ وغير القابل للصدأ على شكل حرف
.من الفولاذ. حجم وطبقات عربة الخبز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ كلاهما متاح للتخصيص

.هنا نعرض بعض الأنماط الأخرى لك

https://www.chinabakeware.com/ae/products/bakery-trolley.htm
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Commercial-Aluminum-Alloy-18-Layers-Baking-Trolley-For-Bakeware-Sheet-Trays-TSRA.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Commercial-Aluminum-Alloy-18-Layers-Baking-Trolley-For-Bakeware-Sheet-Trays-TSRA.html


 

صور الصانع عربة غير القابل للصدأ

 



 

معلومات عنا

Tsingbuy Industry Limited هي الشركة الرائدة في الصين في مجال صناعة أدوات خبز الخبز ، ونحن نسعى
دائمًا إلى إنتاج أفضل منتجات الخبز ، مستعدين من ألواح الأطباق ، وأطباق الرغيف / علب التوست ،
الفولاذ المقاوم للصدأ عربة الخبز، رف التبريد ، OEM وصواني الرغيف الفرنسي ، وصواني كأس صناعة
مخبز PP ، couche سلال ، banneton والعديد من سلسلة أدوات الخبز لأدوات الخبز ذات الصلة مثل سلال
، حصيرة الخبز وهلم جرا. لدينا العديد من حالات التخصيص الناجحة والسعيدة بالتعاون مع العملاء
لدينا مصنع عموم الصين رف غنية في تجربة .larget الدوليين. رف الفرن التجاري هو واحد من سلسلة بيع
رف الفرن التجاري حسب الطلب. لدينا العديد من الأنماط القياسية لاختيارك ، أو يمكنك الحصول على
.النمط المخصص الخاص بك

https://www.chinabakeware.com/ae/products/High-Quality-Stainless-Steel-Food-Cart-Baking-Trolley-For-Bread-Straight-Tube-TSRS.html


اتصل لنا




