
 مصنع الجملة حار بيع األلومنيوم قالب الكعكة على شكل قلب

.TSCR11-TSCR18 المالمح الرئيسية ل األلومنيوم قالب الكعكة على شكل قلب
مادة سبائك األلومنيوم .1
هذه على شكل قلب يتكون قالب الكعكة من مادة سبائك األلومنيوم السميك 1.0 مم. لديها قوة عالية، أداء خدمة نقل الحرارة جيدة، وتسخين موحد،
ومقاومة التآكل، والحياة الطويلة الخدمة، والضوء وقوي، والتي تشوهوبعد
2. Worknطوف 
.العفن يعتمد التكنولوجيا التقليدية، الشباك حافة تصميم، ناعم بشكل عام، دون إصابة األيدي
قابل لإلزالة/ تصميم أسفل ثابت .3
مناسبة لصنع الشيفون كيك وهكذا؛ تصميم أسفل ثابت، مناسب لصنع ويلسي كعكة وجبنة كعكة إلخ، ،demoulding قابل لإلزالة التصميم السفلي، سهل
.demoulding سهل
demoulding المعالجة السطحية، سهلة .4
وجعل الكعكة المثالية، وسهلة التنظيف، وتوفير الوقت وتوفير ،demould السطح غير المطلي باأللواح غير المطلية واألجهزة األكسدة اختيارية، سهلة
.العمل
حجم مخصص .5
كعكة عموم الموردوبعد .Tsingbuy أربعة أحجام الخيارات، ورحب حجم حسب الطلب

رقم الموديل مقاس مقاس سماكة سمات
TSCR11. بوصة 3 73x68x27 مم 1.0mm. قابل للفصل

.tscr12بأكسيد بوصة 5 118x111x40 مم 1.0mm.
TSCR13. إنش 7 142x134x53 ملم 1.0mm.
TSCR14. بوصات 8 189X178X60 مم 1.0mm.
TSCR15. بوصة 3 73x68x27 مم 1.0mm. قابل للفصل

.TSCR16ال يلتصق بوصة 5 118x111x40 مم 1.0mm.
TSCR17. إنش 7 142x134x53 ملم 1.0mm.
TSCR18. بوصات 8 189X178X60 مم 1.0mm.

.TSCR11-TSCR18 صور ل األلومنيوم قالب الكعكة على شكل قلب

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












المزيد من أنماط كعكة عموم وخدمة التخصيص
Tsingbuy. الصناعة المحدودة هي الشركة المصنعة خبز الخبرة و الصين أدوات كعكة مصنع الذي هو أيضا مقدمةعمل OEM و ODM Sevice مع
فريق محترف. لماذا تختار قالب الكعكة أسفل لدينا؟ يتم عالج عموم الكيك المربع هذه مع العالج األنوديك، مع صالبة عالية، الموصلية الحرارية جيدة، مقاومة
درجات الحرارة العالية، أكثر دواما، سهلة التنظيف، سهلة االستخدام، موفرة للطاقة وجميلة. يمكن استخدامه لصنع الكعك والخبز والوجبات الخفيفة من
 .النكهات واألشكال المختلفة. يمكنك أيضا العثور على أشكال أخرى من عموم الكيك على شكل زهرة، مستديم، مستطيل، مربع إلخ

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Bakeware-Tools.htm






صور المصنع والشحن





معلومات عنا
Tsingbuy صناعة Limited هي الشركة الرائدة في الصين، مخصصة منتج صينية الخبز، مصنع كعكة بأكسيدوبعد ده دائما تسعى دائما إلى إنتاج
وحامل المخابز، ،OEM أفضل منتجات الخبز، والهجرة من مقالي من الصفائح، ومقالي الرغيف / نخب علب، صواني الرغيف الفرنسي، صواني كأس الصناعة
حصيرة الخبز وهلم جرا. ،PP، Couchery Couche سالل Banneton Bassets وحامل التبريد والعديد من أدوات أدوات الخبز إلى أدوات ذات صلة مثل
لدينا أيضا قدرة المصنع .Larget لدينا العديد من حاالت التخصيص الناجحة والسرية بالتعاون مع العمالء الدوليين. أدوات الكيك هي واحدة من سلسلة بيع
على توفير خدمة مخصصة مع فريق محترف
اتصل بنا

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Anodized-Aluminum-Round-Cake-Pan-with-Removable-Bottom.html


نحن أساسا تصنيع


