
 تخصيص 9 صفوف سيليكون علبة الرغيف الفرنسي
 
السمات الرئيسية لل تخصيص 9 صفوف سيليكون غير عصا صينية الرغيف الفرنسي
 .باستخدام 1.0 ملليمتر عالية القوة األلومنيوم ، المواد الخفيفة ، الموصلية الحرارية الفائقة -
.ثقب من أي وقت مضى ، نقل الحرارة بسرعة ، وتوفير الوقت الخبز والتكلفة ، urface ستصميم اللكم -
 حجم كبير ، ومناسبة لتطبيق مصنع المواد الغذائية MMالصفوف و 600 * 600 9 -
افتح اإلطار،جيد للعجين الرغيف الفرنسي للتوسع في الخبز الرغيف الفرنسي الشكل الطبيعي -
duarable عززت شريط للحصول على دعم إضافي قوي وأكثر -
توريد المصنع مباشرة وأقل تكلفة -
إنتاج المهنية والخبرة مع أكثر من 12 سنوات -
- Tsingbuذ الرغيف الفرنسي علبة المنتج يقوم بتقديمes pالتعبئة rofessional وسرعة التسليم

صور ل تخصيص 9 صفوف سيليكون غير عصا صينية الرغيف الفرنسي
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Factory-customized-teflon-coated-7-rows-French-baguette-baking-tray.html


 



خبز الرغيف الفرنسي األلومنيومذ المصنع Tsingbuy خدمة مخصصة من
تاجر جملة ورقة الرغيف الفرنسي، لقد قدمنا  العديد من صواني الرغيف الفرنسي المخصصة للعمالء الدوليين. معظمكما من ذوي الخبرة 
هي للمخابز ومصنع لألغذية. إنها أكبر من 4 صفوف من صواني الرغيف الفرنسي وأكثر مالءمة إلنتاج المواد الغذائية customzied صواني باغيت األلومنيوم
بكميات كبيرة ، فضالً عن كونها مؤهلة عالية مع صالبة فائقة ومتانة. لقد صممنا أيًضا نموذًجا خاًصا لصينية الرغيف الفرنسي المغطاة بالسيليكون باللون
األحمر لعمالء الشرق األوسط. الكل في الكل ، صواني الرغيف الفرنسي المخصصة من تسينغشراء الرغيف الفرنسي الخبز صينية المصنع غير صحيح فقط
كل شيء على مطالبكم لتلبية االحتياجات الخاصة بك ، ولكن أيضا في الجودة والمتانة الممتازة. إذا كنت تبحث عن مصنع لصنع صينية باغيت لذوي
 .االحتياجات الخاصة ، فقط اتصل بنا
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/6-row-Teflon-Coated-Stainless-Steel-Baguette-Tray-in-Green-Color.html


 
مصنع وحزمة الصور
 

 



 



 
معلومات عنا
iecedوقد تم تطوير الصناعة المحدودة لتكون المهنية الصين الصانع خبز و أيضا تجربة Tsingbuy ، بعد أكثر من 12 سنوات الرعاية والدعم من عمالئنا
اليوم ، لدينا عمالء وأصدقاء من أكثر من 50 ج ً من ألواح األلواح وأواني ountriesareمخصص المورد صينية الرغيف.  بدءا باستخدام منتجاتنا 
الخاصة بنا. نحن نتمتع بسعادة ODM و OEM الرغيف وصواني الرغيف الفرنسي وعربة المخابز والمقالي متعددة القوالب ، فضالً عن االستمتاع بخدمات خبز
.الخبز والصداقة والنجاح التجاري ، تماًما مثل نكهة الخبز المغرية

اتصل بنا
 

 
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/30-Rows-Silicone-Coating-Baguette-Tray-with-Closed-Frame.html

