
 تخصيص ورقة الخبز عموم األلومنيوم مثقبة ورقة
 المالمح الرئيسية لثقب ورقة الخبز صينية األلومنيوم المخصصة
.سمك ل على حد سواء الموصلية الحرارية متفوقة والمتانة sientifical 2.0MM األلومنيوم عالية الجودة و .1
.حجم اثنين مطوية لمزيد من القوة والدعم المستقر ، يمنع تزييفها .2
.تيحجم مفتوح لسهولة سكب األطعمة مثل ملفات تعريف االرتباط والبسكويت وهلم جرا .3
4. Food-teflon طالء سطح غير الصق لسهولة التنظيف.
.أسفل مثقب ، يمكن أن تستخدم أيضا كما تجفيف عموم ، جيدة لتبريد الطعام .5
.صنعة آلة ختم ل مظهر رائع ومثالي .6
مصنع األلومنيوم علبة الخبز في Tsingbuy أبدا الصدأ ، دائم وقوي ، ضمان الجودة ، الخدمة الطويلة في الحياة، لتجارة الجملة مباشرة من .7
.منخفض السعر

 صور مخصصة ورقة مثقبة األلومنيوم الخبز عموم ورقة
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Factory-Customized-Aluminum-Sheet-Pan-Baking-Tray.html


 
تعليمات طالء يوميا باستخدام
هنا ، تسينغوي منتج الخبز عموم األلومنيوم يمنحك بعض التعليمات للطالء اليومي باستخدام ، والتي سوف اعمل ال األلومنيوم المطلي
.بالتفلون خبز صينية عموم ورقة أكثر دواما والحصول على حياة أطول خدمة
.تنظيف بقطعة قماش ناعمة وتجفيف الدرج قبل استخدام الخاص بك .1
.استخدام قطعة قماش ناعمة أو مكشطة بالستيكية لتنظيف بقايا الصواني الداخلية بعد االنتهاء من الخبز .2
.من األفضل إضافة بعض المنظفات المحايدة إلى درجة حرارة الماء لتنظيف المخلفات بالكامل باستخدام قطعة قماش ناعمة بعد استخدامها عدة مرات .3
فرش بعض الزيت لتحسين كفاءة الطالء أثناء تحميص منتجات السكر العالية (التوصية بالزبد أو زيت صينية الخبز أو زيت الشحم. ال تستخدم زيت .4
(السلطة
 
 
صينية الفرن مصنع في الصين وصور الشحن

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Bakeware-corrugated-bakery-bread-oven-tray-corrugated-baking-tray-TSPP01.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/17-13-inch-Small-baking-sheet-pan-for-bakery-electric-convection-bread-oven.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/17-13-inch-Small-baking-sheet-pan-for-bakery-electric-convection-bread-oven.html


 
  

معلومات عنا
في تصنيع وتقديم ومزيد من البحث والتطوير في مجال المخابز التجارية والمنزلية التي Tsingbuy Industry Limited منذ بدايتنا في عام 2006 ، نجحت



تسهم في صناعة األغذية المعتمدة على الحبوب. تغطي منتجاتنا بشكل أساسي أطباق األلواح والمقالي متعددة القوالب وصناديق الرغيف / علب التوست
  .وصواني الرغيف الفرنسي وعربات المخابز ورفوف التبريد وأحواض الكعك وخواتم الموس وغيرها من أدوات وإكسسوارات خبز متنوعة
بدعمها عمالء من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم ، وقد صنفت Tsingbuy Industry Limited مع أكثر من 12 عاًما من التفاني الكامل ، فازت
أيًضا إلى مورد محترف ألواني الخبز المخصصة Tsingbuy اآلن من بين الشركات الرائدة الصين خبز مصنعين والموردين. أثناء التعاون مع عمالئنا ، نمت
.ورقة عموم المورد الكاملالذي يأخذ دوًرا استثنائيًا في جميع أعمال المخابز OEM و
من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء الدوليين وتقديم خدمة حديثة على نحو أفضل ، قمنا بتوسيع سلسلة أدوات خبزنا لتشمل سلة التدقيق من
banneton ، وسلة PP ، وأدوات البيتزا وغيرها خردوات. لقد سعينا جاهدين لتوفير أدوات خبز عالية الجودة على طول الطريق مع وضع القيم األساسية
!ستكون ممتعة ومثمرة Tsingbuy للمؤسسة في االعتبار. يمكنك التأكد من أن تجربتك مع

  
اتصل بنا
 

 


