
 حزام رغيف عموم بالجملة الصين 4-5

TSTP058 و TSTP057 الملامح الرئيسية ل 4-5 حزام رغيف الخبز عموم عموم

مواد الألمنيوم عالية الجودة ، الغذاء الآمن ودائم .1

بناء مطوية مع دعم سلك معززة في كل جيب ، مستقرة ولا تشوه يجري تسخينها .2

متفوقة ويجعل الجسم كله أكثر دواما streighth قضيب إضافي مقوى حول جميع الجيوب يوفر .3

التصميم العلمي في الحجم يجعلها متوفرة في معظم تكوينات الأرفف والفرن لزيادة الكفاءة .4

و حزام الألومنيوم الخبز رغيف عموم يحتوي على غطاء سهل الاستخدام والذي يتميز أيضًا بحافة .5
.ملولبة معززة

اسم المنتج حزام رغيف عموم 4  عموم lpaf حزام 5
رقم الموديل TSTP057 TSTP057
الحجم الخارجي 600 * 285 * 140MM 720 * 385 * 158mm
الحجم الداخلي مم العلوي 105 * 262

MMأسفل 257 * 100
MMارتفاع 120

مم العلوي 115 * 366
أسفل 362 * 112 مم
MMارتفاع 140

سمك الإطار 2.0MM 2.0MM
سمك الداخلية 1.0MM 1.0MM
سمك الغطاء 2.5MM 2.5MM

TSTP058 و TSTP057 صور من حزام الألومنيوم الخبز رغيف عموم

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Alusteel-450g-strap-loaf-pan-TSTP02.html




حزام رغيف عموم بالجملة الصين مع قدرة المصنع لتخصيص الصين

في أدوات التخصيص الاحترافية لأكثر من 12 عامًا. لقد تم توفير Tsingbuy Industry Limited شاركت
أدوات التخصيص المهنية للعملاء الدوليين. وحزم رغيف عموم بالجملة الصين هي واحدة من أكبر سلسلة
الأعمال. إذا كنت ترغب في تخصيص عموم رغيف الشريط ، يرجى الرجوع إلى الصور التالية وإخبارنا هذه
.المعلمات الرئيسية

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Non-stick-Aluminum-China-loaf-pan-TSTP007.html




الشريط عموم رغيف المورد Tsingbuy أكثر أنماط من عموم رغيف الشريط من











صور المصنع



 

معلومات عنا

واحدة من أكبر تجارة الجملة لأطباق رغيف الخبز في الصين ، كشركة Tsingbuy Indusry Limited توفر
.تصنيع أدوات خبز صينية مدتها 12 عامًا

نحن المهنية حزام رغيف عموم الموردإنتاج لوح رغيف أحادي وحزام رغيف أحادي ، بالإضافة إلى تقديم
خدمة التخصيص وإنتاج الرغيف. إذا كنت تبحث عن مورد رغيف جيد ومهني وموثوق ، فإن اختيارنا هو
الأفضل. لدينا معظم أنماط رغيف عموم بين رغيف عموم بالجملة الصين. الرجوع إلى قائمة المنتجات
.عموم الصين رغيف أو الاتصال بنا للحصول على مزيد من الأنماط وخدمة التخصيص

https://www.chinabakeware.com/ae/products/loaf-pan.htm


اتصل بنا



خط الانتاج

 


