
ورقة الخبز عموم U Alusteel تخصيص غير عصا على شكل حرف
 

U مخصصة على شكل حرف Alusteel الملامح الرئيسية لعموم الخبز ورقة

 للتوصيل الحراري متفوقة sientifical الألومنيوم عالية الجودة وسمك .1

عززت حافة الصلب المغلفة الحديد لمزيد من القوة ودعم مستقر ، ويمنع تزييفها .2

3. convinient نمط على شكل حرف U للأغذية مثل ملفات تعريف الارتباط التي يجري سكب خارج بسلاسة

يمكن اختيار الأخاديد الموجودة في الطرفين على صينية تحميص الخبز .4

 أبدا الصدأ ، دائم وقوي ، ضمان الجودة ، الخدمة الطويلة في الحياة .5

آلة ختم وصنعة مطوية للاختيار .6

.أربعة أحجام للخيارات الخاصة بك ، ونمط مخصص / حجم / طلاء المتاحة .7

 

رقم الموديل سماكة بحجم  ميزات أخرى
TSPP032 ملم 15 × 600 × 400 الألومنيوم ، على مم 1.2

U شكل حرف
يمكنك اختيار ما
إذا كانت هناك حاجة
الأخاديد في كلا
الطرفين

TSPP033 ملم 15 × 600 × 400  مم 1.5

TSPP034 مم 15 × 720 × 400  مم 1.2

TSPP035 مم 15 × 720 × 400  مم 1.5

 

مع الأخاديد من كلا U غير القابلة للالتصاق على شكل حرف U صور لألواح الخبز على شكل حرف
الطرفين

 





بدون شريحة ، بدون الأخاديد U صور لعموم الخبز على شكل حرف

 

 

غير قابلة للالتصاق مع ثقب U صور لعموم الخبز ورقة على شكل حرف

 



 

Tsingbuy المزيد من صواني الخبز من شركة تصنيع صينية الخبز

الألمنيوم عالي الجودة / الصلب المصنوع من الألمنيوم

ختم الآلة مع زاوية مستديرة ، مظهر رائع



حافة الحديد الصلب لمزيد من القوة ودعم مستقر

خدمة مخصصة مثل ثقب ، طلاء متاح

عموم الخبز ورقة ورقة هي أيضا في قائمة لخياراتك

 

 

صور لدينا مصنع ورقة عموم في الصين وحزمة / الشحن

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Sheet-Pan.htm


 



معلومات عنا

في صناعة أدوات الخبز منذ أكثر من 12 عامًا وأصبحت من ذوي الخبرة Tsingbuy Industry Limited تعمل
OEM على الإطلاق صانع صينية الخبز. إلى جانب دور الشركة المصنعة لعموم الألواح الورقية الكاملة
،OEM نحن أيضًا الشركة المصنعة للخبز الصيني التي تقدم صواني الرغيف الفرنسي صواني كأس صناعة ،
رغيف المقالي ، عربة المخابز ، رفوف التبريد وهلم جرا. إذا كنت في السوق لصواني الخبز ، تعال
.إلينا وأنت مطمئن للحصول على تجربة ممتعة ومريحة وكذلك نتيجة ناجحة

https://www.chinabakeware.com/ae/products.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Industry-cup-tray.htm
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Industry-cup-tray.htm


 

اتصل بنا



 

خط منتجاتنا



 

 


