
 

بوصة جولة الخيزران الخشب بيتزا مع هولو هول 6-14

 

السمات الرئيسية لل جولة بيتزا خشب البامبو مع حفرة مجوفة

.الخيزران كله إنتاج: اختيار الخيزران عالية الجودة خشب، اللون األنيق ، لينة ودافئة ، والملمس الجميل من الخيزران ، قوي ودائم
.الورنيش البيئي: سطح مطلي بالورنيش البيئي ، مقاوم للماء والعفن ، ليس من السهل كسره وتشوهه
.حفرة جوفاء تصميم: إغالق حفرة تصميم ، يمكن أن تتجنب بشكل فعال زيت الطعام والمياه وغيرها من تدفق السائل ، سواء جميلة وعملية
.سهلة التنظيف: طبقة من السطح المضاد للماء ، يمكن أن تعزل بشكل فعال عن تسرب الشوربة ، سهلة التنظيف والتنظيف
.تصميم الفتحة المعلقة: يوجد ثقب معلق دائري عند المقبض ، وهو مناسب للتعليق وتوفير المساحة ، وأيًضا مناسب لتصريف الهواء وتجفيفه
.تلميع اليدين: تلميع ممتاز للحافة والزاوية ، ال نتوءات ، لمسة دافئة ومريحة ، ملمس جيد
نسيج الخيزران: بسبب إنتاج خشب الخيزران الطبيعي الخالص ، سيكون هناك آثار من الخيزران عقدة شجرة على الدرج ، وهو أمر ال مفر منه ، والمشاكل
.غير الجودة
Tsingbuy ia المهنية والخبرة صانع البيتزا خدمة المجلس. Yيمكن أن تطمئن ou من خالل جودة منتجاتنا وخدمة المبيعات والتسليم في الوقت
 .المحدد

سإيزي iameterد الطول آخر
بوصة 6 سم 15 24CM سمك 1.3 سم ، و 10

ســم أو نحــو ذلــك فــي
طول المقبض

إنش 7 18CM 27CM
بوصات 8 سم 20 29CM
بوصة 9 22CM 31CM
بوصة 10 25CM 34CM
بوصة 11 28CM 37CM
إنش 12 سم 30 39CM
بوصة 13 33CM 42CM
بوصة 14 36CM 45CM

 

صورةليالي جولة بيتزا خشب البامبو مع حفرة مجوفة

 

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 الصين مصنع الصنوبر البيتزا قشر 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 الخيزران البيتزا صينية تاجر الجملة مع قدرة
 .المصنع على توفير الجودة العالية و 100 ٪ اليدوية الخشبية البيتزا خدمة متن قطع مجداف للعمالء الدوليين وخدمة مخصصة مع فريق محترف

https://www.chinabakeware.com/ae/products/6-14-inch-Round-Pine-Wood-Pizza-Board-Factory-Wholesale.html
https://www.chinabakeware.com/ae/news/Pizza-Service-Board-carry-the-delicious-with-the-texture-of-the-years.html


اتصل بنا

 
 
 

لدينا سلسلة أدوات البيتزا

 
 

 


