
الجملة 450/600/750/900/1000/1200 جرام
الألومنيوم المموج بولمان رغيف عموم الخبز نخب
علب الخبز مع غطاء

الملامح الرئيسية لصفيح الخبز عموم الرغيف بولمان من الألمنيوم
المموج مع غطاء
.ه غير الصقة طالء والطالء غير الالصق بالسيليكون اختياريان. رقم إطالق مادة ضارة في درجة حرارة عالية الخبزPTF درجة حرارة F :السالمة والصحة .1

2. الدرجة التجارية: أ   dopts االستخدام المريح وتجنب  لتسريع حتى الحرارة. مقوى مطوية حافة إلى عن على  مم مادة سبائك األلومنيوم  سميكة 1.0 
االعوجاج. ضمان عمر خدمة أطول

ممتاز غير الصق الميزات يمكن تحقيقه مع أقل طبيعية الخبز أوي ل ، أقل وقت الخبز واستهالك منخفض للطاقة. أسهل في إخراج e :سهل االستخدام .3
.رغيف الخبز وتنظيفه

قم بإعداد أطباق عائلية عالية الجودة وشاي بعد الظهر وحلويات الوالئم وغيرها من األطباق الشهية. من q ، تطبيقات متعددة : الخبز في المطبخ المنزلي .4
يمكن أيًضا استخدام مقالة الخبز لالستخدام الملك ، عشاء األسرة ، تجمع األصدقاء ، احتفاالت المهرجانات ، إلخ.  السهل التعامل معها يوميا بكالوريوس 
 .التجاري في المخابز ، والمطاعم ، والفنادق ، والسوبر ماركت ، إلخ

5. توفر الشركة المصنعة ألواني الخبز   : البيع بالجملة لوعاء خبز الرغيف هذا مع غطاء بسعر منخفض. التصميم والتصنيع Tsingbuy السعر المنخفض 
.مصنع صوانى الخبز و الرغيف Tsingbuy المخصصان متاحان أيًضا في

صور المنتج من الألومنيوم المموج بولمان الرغيف عموم القصدير مع
غطاء

https://www.chinabakeware.com/ae/products/450g-corrugated-non-stick-bread-loaf-pan-with-lid.html


















المزيد من أنواع مقالي الخبز والرغيف لمعلوماتك
.فيما يلي المزيد من التصميمات لمقالي رغيف الخبز

وحتى  ، للحرارة  السريع  التوصيل  مع  وعملي  وجميل  بسيط  بأسلوب  بولمان  من  الرغيف  أحواض  صُممت 
جزئي احتراق  تظهر  أن  السهل  من  وليس   ، .التسخين 

المواد الاختيارية: الألومنيوم والفولاذ المغطى بالألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ

خيارات التثقيب: لا يوجد ثقب ، قاع مثقوب ، مثقوب بالكامل

استخدام المشهد: مقلاة رغيف مفرد ، صينية خبز بحزام

خيارات السطح: أملس ، مموج ، بدون طلاء ، تفلون غير لاصق ، سيليكون غير لاصق

الحجم: أي حجم

.غطاء: مع غطاء أم لا حسب متطلباتك



خدمة مقلاة رغيف بولمان مع غطاء بالجملةو  ، صينية الرغيف OEM و ODM بجانب  من صفيحة الألواح 
الفرنسي ، صينية الكب كيك متعددة القوالب ، مقلاة الرغيف الشريطية هي أيضًا واحدة من أكبر قوتنا
.، مرحبًا بكم لمزيد من المعلومات

لقد شاركنا في تصنيع أواني الخبز لأكثر من 12 عامًا وقمنا بتوريد الآلاف من أدوات الخبز للعملاء
الدوليين. باستخدام صينية الخبز الخاصة بنا ، يمكنك بسهولة صنع جميع أنواع الأطعمة اللذيذة ، كعك
.شيفون ، كعكة الموس ، كعكة الباوند ، كعكة الجبن ، إلخ

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Large-Aluminum-Pullman-Loaf-Pans-Bread-Tin-with-Lid.html










صور المصنع
Tsingbuy ، مورد الخبز القصدير تنتج أيضًا مقلاة الصاج ، صواني الرغيف ، صواني الرغيف الفرنسي
صواني خبز الكب كيك ، صواني الكيك وغيرها للمخابز ، مصانع المواد الغذائية ، المطاعم للاستخدام
هي أعظم قوتنا. مرحبًا بكم في الاتصال بنا إذا كنتم تبحثون عن أواني OEM و ODM التجاري. خدمة
.خبز تجارية

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Non-Stick-Mini-Small-Bread-Loaf-Tin-Toast-Baking-Pan-with-Lid.html



