
بوصة جولة الخيزران الخشب بيتزا المجلس مصنع بالجملة 6-14

 

السمات الرئيسية لل 6-14 بوصة جولة الخيزران الخشب بيتزا المجلس

.الخيزران الطبيعي النقي في جبال األلب ، تعامل مع ارتفاع درجة حرارة التعقيم ، مقاوم للماء ، مقاوم للرطوبة ، مقاومة للعفن ، الصحة ، حماية البيئة .1
بغابات أمبو قوية وخشنة في الهيكل ، وهي جيدة في المتانة ومقاومة التآكل .2
.الخيزران سطح الخشب الملمس التوزيع المتداخلة ، حتى اللون ، والجمال الطبيعي .3
.الخشب الملمس هو شعور جيد في لمسة ، رشيقة في الملمس ، منخفضة الجودة موحدة ، ليس من السهل كسر ambooب .4
مصنوعة من الخيزران البيتزا البيتزا الخشبية ، ال رائحة خاصة ، ال المعالجة الكيميائية ، وحماية البيئة وصحية لالتصال مباشرة الغذاء. لوح البيتزا المصنوعة .5
.من خشب البامبو المصنوع من الخيزران يتمتع بمتانة جيدة ، وقوة التحمل القوية والمتانة
6. Tsingbuy ia المهنية و experiened منتج البيتزا. Yيمكن أن تطمئن ou من خالل جودة منتجاتنا وخدمة المبيعات والتسليم في الوقت المحدد. 
 

 بيتزا بورد
Sإيزي

Outer
iameterد

 nnerأنا
قطر الدائرة

آخر

بوصة 6 سم 15 12CM سمك 1.3 سم ، و 10
ســم أو نحــو ذلــك فــي
طول المقبض

إنش 7 17CM سم 15
بوصات 8 سم 20 17CM
بوصة 9 22CM 19CM
بوصة 10 25CM 22CM
بوصة 11 27CM 24CM
إنش 12 سم 30 27CM
بوصة 13 32CM 29CM
بوصة 14 35CM 33CM

 

صورةليالي 6-14 بوصة جولة الخيزران الخشب بيتزا المجلس

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Pizza-Tools.htm








 

أنماط أخرى من ألواح البيتزا الخشبية من مصنع صينية خدمة بيتزا الخشب الصينية

 



  

لدينا مادة الخيزران الخام المختارة قوية ودائمة

Tsingbuy الخشب بيتزا قطع المجلس المصنع عادة ما ينطبق الخيزران المسنين كمادة خام للمعالجة. عادة ما تستخدم ألواح البيتزا الخيزران
البالغ من العمر 4-5 سنوات أو حتى 6-8 سنوات لضمان الصالبة والمتانة ومقاومة العفن الفطري ومرونة مضادة للرطوبة للوحة هي في أفضل حالة ،
.لضمان الجودة الجيدة والمتانة الخيزران

معلومات عنا

Tsingbuy Industry Limited هي الشركة الرائدة في صناعة أدوات خبز الصين والصين المورد صينية البيتزا. Wلقد سعينا دائًما إلى إنتاج أفضل منتجات
الخبز ، مستعدين من ألواح األطباق ، وأطباق رغيف / علب خبز محمص ، وصواني الرغيف الفرنسي ، وصواني كأس صناعة تصنيع المعدات األصلية ، وعربة
مخبز ، حصيرة الخبز PP ، couche سالل ، banneton مخبز ، ورف تبريد ، والعديد من سلسلة أدوات الخبز األخرى إلى أدوات الخبز ذات الصلة مثل سالل
 .وهلم جرا. لدينا العديد من حاالت التخصيص الناجحة والسعيدة بالتعاون مع العمالء الدوليين
Wإيث أكثر من 12 سنة اإلخالص في إنتاج وتطوير خبز ، ثوقد اتخذت أيضا دورا قياديا كما الصين الخشب صينية البيتزا الصانع مع قدرة المصنع
 .على توفير الجودة العالية و 100 ٪ اليدوية الخشبية البيتزا خدمة متن قطع مجداف للعمالء الدوليين وخدمة مخصصة مع فريق محترف

اتصل بنا

  

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Natural-Acacia-wood-Pizza-Board-Pizza-Serving-Paddle.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Natural-Acacia-wood-Pizza-Board-Pizza-Serving-Paddle.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/6-14-inch-Round-Pine-Wood-Pizza-Board-Factory-Wholesale.html


 
 

لدينا سلسلة أدوات البيتزا

 
 

 
 
 
 
 


