
صينية خبز باغيت من الفوالذ المقاوم للصدأ المطلية بـ 6 صفوف بلون أخضر

المالمح الرئيسية لصندوق الرغيف الفرنسي المغلف بـ 6 صفوف من الفوالذ المقاوم للصدأ بلون
تفلون
إنه منتج كوستومزيد من فتح علبة الرغيف الفرنسي اإلطار، مصنوعة من مواد الفوالذ المقاوم للصدأ ل -
نهايات مفتوحة تسمح للكعب الرغيف الفرنسي على شكل مثالي -
الشباك تسمح بإطالق الرطوبة لقشرة أكثر هشاشة -
يحتوي كل مقالة على 6 صفوف للخبز -
مثالية للخبز على أفران الرف -
.مثالي لصنع الخبز الفرنسي والخبز المصمم خصيًصا للمنطقة حيث يحب الناس األلوان الزاهية ، كما أنه آمن للطعام -
وحجم مخصص هو موضع ترحيب ، mm ، 600 * 800 * 43mmحجم الخيارات: 500 * 700 * 43 -
 

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

https://www.chinabakeware.com/ae/products/HOT-Selling-Aluminium-Baguette-Tray-with-Open-Frame.html






 
 
خدمة مخصصة من الصين مصنع الرغيف الفرنسي صينية
العديد من صواني الرغيف الفرنسي المخصصة للعمالء الدوليين. كل من كوستومزيدكمصنع ذو خبرة مخصص في صينية الرغيف الفرنسي ، فقد قدمنا 
للمخابز ومصنع المواد الغذائية كسب سمعة العمالء والصداقة طويلة األجل بالنسبة لنا. إنها أكبر من 4 صفوف من صينية من األلومنيوم الفرنسي 
صواني الرغيف الفرنسي وأكثر مالءمة إلنتاج المواد الغذائية بكميات كبيرة ، فضالً عن كونها مؤهلة عالية مع صالبة ومتانة فائقة. لقد صممنا أيًضا نموذًجا
.خاًصا لصينية الرغيف الفرنسي المغطاة بالسيليكون باللون األحمر لعمالء الشرق األوسط

https://www.chinabakeware.com/ae/products/4-rows-aluminum-baguette-baking-tray-with-closed-frame.html


لمحة عن المصنع وزيارة العمالء
 

 





 
 



 
معلومات عنا
وقد تم تطوير الصناعة المحدودة لتكون المهنية الصين الصانع والمورد خبز. اليوم ، لدينا Tsingbuy ، بعد أكثر من 12 سنوات الرعاية والدعم من عمالئنا
عمالء وأصدقاء من أكثر من 50 دولة يستخدمون منتجاتنا بدءًا من أحواض األلواح وأطباق الرغيف وصواني الرغيف الفرنسي وعربة المخابز والمقالي متعددة
.الخاصة بنا. نحن نتمتع بسعادة الخبز والصداقة والنجاح التجاري ، تماًما مثل نكهة الخبز المغرية ODM و OEM القوالب ، فضالً عن االستمتاع بخدمات خبز
من بين كل سلسلة منتجاتنا ، تعد صينية خبز الرغيف الفرنسي واحدة من أكبر نقاط البيع. كما الرائدة مصنع مخصص صينية الرغيف في الصين ، ما زلنا
منتظمة الحجم أو رغيف باغيت bagutte الخاصة بحاالت صينية الرغيف الفرنسي. إذا كنت تبحث عن صينية OEM ؛ODM & amp نأخذ العديد من خدمات
customzied بالحجم إلنتاج مصنع لألغذية ، تعال إلينا هو الخيار األفضل.

 

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


 
اتصل بنا
 



 
 
نحن تصنيع أساسا
 

 
 
 
 


