
 

 صينية خبز باغيت من 6/7/8 بإطار مغلق بمقاسات مختلفة

الملامح الرئيسية لصندوق الرغيف الفرنسي 6/7/8 مع إطار مغلق

صنعة سوبر ومراقبة الجودة الصارمة -

علبة الألومنيوم مثقبة لتدوير الهواء ممتازة -

الصفوف 6/7/8 والأحجام الكبيرة لاختياراتك ، ومناسبة لتطبيق مصنع المواد الغذائية -

إطار مغلق ، مستقر أثناء التحرك على الرفوف -

شريط عزز في كل مكان للحصول على دعم إضافي قوي وأكثر قابلية للدوران -

توريد المصنع مباشرة وأقل تكلفة -

إنتاج المهنية والخبرة مع أكثر من 12 سنوات -

التعبئة المهنية وسرعة التسليم -

.تصميم حسب الطلب وأحجام لخياراتك -

الرغيف الفرنسي علبة الصانع، هناك أحجام مختلفة Tsingbuy بالنسبة إلى صينية الصفوف 6/7/8 هذه من -
للخيارات الخاصة بك ، ومناسبة لمعظم الأفران. ورحب أيضا حجم حسب الطلب لأننا المهنية وشاركنا في
.علبة الرغيف أوديإم & خدمة صانعي القطع الأصلية لمدة 12+ سنوات

 

رقم الموديل  انتباه سماكة بحجم
TSFP017 400 * 600 * 43MM 1.0MM السُمك المخصص متاح ،

ويمكن أيضًا اختيار
السطح غير اللاصق ليكون
تفلون أو مطليًا
.بالسيليكون

TSFP018 750 * 900 * 43MM 1.0MM
TSFP019 800 * 900 * 43MM 1.0MM
TSFP020 800 * 1000 * 43mm

و
1.0MM

 

، TSFP017 ، TSFP018 ، TSFP019 صور علبة ورق باغيت الصفوف 6/7/8 مع إطار مغلق
TSFP020

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/baguette-tray.htm






 

أكثر من أنماط الخبز الفرنسي صينية الخبز من الصين الخبز الرغيف صينية صينية

 



 

خدمة مخصصة من الصين مصنع الرغيف الفرنسي صينية

العديد من صواني الرغيف الفرنسيكما من ذوي الخبرة الخبز الفرنسي الخبز صينية المورد، لقد قدمنا 
هي للمخابز ومصنع للأغذية. customzied المخصصة للعملاء الدوليين. معظم صواني باغيت الألومنيوم
إنها أكبر من 4 صفوف من صواني الرغيف الفرنسي وأكثر ملاءمة لإنتاج المواد الغذائية بكميات كبيرة
، فضلاً عن كونها مؤهلة عالية مع صلابة ومتانة فائقة. لقد صممنا أيضًا نموذجًا خاصًا لصينية
الرغيف الفرنسي المغطاة بالسيليكون باللون الأحمر لعملاء الشرق الأوسط. الكل في الكل ، صواني
الرغيف الفرنسي الخبز صينية المصنع لا يقتصر الأمر على Tsingbuy الرغيف الفرنسي المخصصة من
مطالبكم لتلبية الاحتياجات الخاصة بك ، ولكن أيضا في الجودة والمتانة الممتازة. إذا كنت تبحث عن
.مصنع لصنع صينية باغيت لذوي الاحتياجات الخاصة ، فقط اتصل بنا

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/4-rows-aluminum-baguette-baking-tray-with-closed-frame.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/High-Quality-Aluminium-Baguette-Tray-TSFP005.html


 

مصنع وحزمة الصور

 





 

معلومات عنا

على أن تصبح Tsingbuy Industry Limited بعد أكثر من 12 عامًا من الرعاية والدعم من عملائنا ، تعمل
شركة صينية متخصصة في تصنيع وتوريد أدوات خبز الصين. اليوم ، لدينا عملاء وأصدقاء من أكثر من 50
دولة يستخدمون منتجاتنا بدءًا من ألواح الأطباق وأطباق الرغيف وصواني الرغيف الفرنسي وعربة
نحن نتمتع .ODM و OEM المخابز والمقالي متعددة القوالب ، فضلاً عن الاستمتاع بخدمات خبز
.بسعادة الخبز والصداقة والنجاح التجاري ، تمامًا مثل نكهة الخبز المغرية

 

اتصل بنا

 



 

منتجاتنا

 

 


