
 مصنع الجملة تفلون المغلفة 4/5 الصفوف األلومنيوم بصينية هجائية
المغلفة 4/5 صفوف األلومنيوم شنطة Tflon المالمح الرئيسية ل
 عالية القوة سبائك األلومنيوم، المواد الخفيفة، 1/3 وزن الحديد؛ MMباستخدام 1.0 -
.مواد الطالء المستوردة واألمانات الغذائية وصحية مع شهادة -
.ستم تصميم اللكم المؤن، نقل الحرارة السريع، وتوفير وقت الخبز والتكلفة -
الصفوف و 5 أنماط الصفوف لتحديداتك، مناسبة ل كل من مخبز ومطبخ المنزل .4 -
إطار مغلق، مستقرة أثناء التحرك على الرفوف -
شريط معزز في كل مكان للحصول على دعم قوي إضافي وغير قابل للتغيير -
توفير المصنع مباشرة وأقل تكلفة -
اإلنتاج المهني وذوي الخبرة مع أكثر من 12 سنة -
- tsingb.uy. 4 صفوف صينية باغتر مانوفيوفر كوسير P.التعبئة الهدية والتسليم السريع
المغلفة 4/5 صفوف األلومنيوم شنطة Tflon صور ل
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المغلفة 4/5 صفوف األلومنيوم شنطة Tflon تفاصيلق





manufactuer الصين باغيت صينية Tsingbuy خدمة مخصصة من
الصين باغيت صينية كخبرةإدوار   manufactuer، Zied عرضنا العديد من صواني الرغيف الفرنسي الناجحة للعمالء الدوليين. معظم العرفصواني 
األلومنيوم الرغيف الفرنسي هي للمخابز والغذاء مصنع. إنها أكبر من 4 صفوف صينية مناغرة وأكثر مالءمة إلنتاج الغذاء الجماعي، وكذلك التأهيل العالي مع
Streigth ،المتفوق والمتانة. كما قمنا أيضا بتصميم نمط صينية مناغوبية مغلفة من السيليكون مع اللون األحمر لعمالء الشرق األوسط. الكل في الكل
شراء باغيت صينية الخبز مصنع غير صحيح فقط كل ذلك على مطالبكم بتلبية احتياجاتك، ولكن أيضا بجودةtsing صواني الرغيف الفرنسي حسب الطلب من
 .ممتازة ومتانة. إذا كنت تبحث عن مصنع لصنع علبة الرغيف الفرنسي الحتياجات خاصة، ما عليك سوى االتصال بنا

https://www.chinabakeware.com/ae/products/5-rows-rubber-silicone-baguette-tray.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/5-rows-rubber-silicone-baguette-tray.html




معلومات عنا
،بعد أكثر من 12. سنوات الرعاية والدعم من عمالئنا  Tsingbuy تم تطوير الصناعة المحدودة لتكون محترفا الصين خبز الصانع و أيضا على سبيل 
تتراوح من المقالي من األوراق periecedالمثال تفلون مغلفة باغتروبعد اليوم، لدينا عمالء وأصدقاء من موره أكثر من 50 دولة باستخدام منتجاتنا 
وأوديإم. نحن نستمتع بسعادة الخبز OEM ومقالي الرغبة، صواني الرغيف الفرنسي، عربة المخابز، المقالي متعددة القوالب، وكذلك االستمتاع بخدمات
.والنجاح الصداقة والصداقة، تماما مثل النكهة المغرية للخبز
اتصل بنا
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منتجاتنا


