
عموم غير عصا alusteel آلة ختم ورقة الخبز

 ورقة الخبز عموم alusteel الملامح الرئيسية لعموم

1. alusteel عالية الجودة للتوصيل الحراري متفوقة وحفظ أسفل مسطح أثناء التدفئة

سمك ريسونابلي أفضل توزيع الحرارة .2

عززت حافة الصلب المغلفة الحديد المغلفة المقالي مستقيم ويمنع تزييفها أثناء الخبز .3

 دائم وقوي ، ضمان الجودة ، الخدمة الطويلة في الحياة ، corrision ressistant الصدأ و .4

آلة مختومة ، الزاوية المستديرة ، صنعة بديعة وخارجية .5

سطح غير لاصق ، سهل التنظيف ويوفر تكلفة حصيرة الخبز مثل ورق البرشمان والزيوت / الدهون .6

أحجام مصممة تقنيا المتاحة لتناسب في معظم الأفران. يوفر الحجم الصغير 400 * 600 مم مرونة أكبر .7
.، بينما تزيد الأحجام الكبيرة من سعة الفرن وكفاءة الخبز

ثلاثة أحجام مختلفة من سمك لاختيارك كما رفع الصوت عاليا ، وحجم مخصص متاح .8

 

TSPP006 400 * 600 *
50MM

سمك 0.5 مم Alusteel طبيعي / لا طلاء
طلاء تفلون
طلاء السيليكون

TSPP007 ملليمتر 0.6
سميكة

TSPP008 0.7MM سميكة
TSPP009 0.8MM سميكة

 

تعليمات طلاء يوميا باستخدام

هنا ، تسينغوي مصنع ورقة عموم في الصين يمنحك بعض التعليمات للطلاء اليومي باستخدام ، مما سيجعل
.أكثر دواما والحصول على خدمة حياة أطول alusteel عموم ورقة الخبز

.تنظيف بقطعة قماش ناعمة وتجفيف الدرج قبل استخدام الخاص بك .1

استخدام قطعة قماش ناعمة أو مكشطة بلاستيكية لتنظيف بقايا الصواني الداخلية بعد الانتهاء من .2
.الخبز

من الأفضل إضافة بعض المنظفات المحايدة إلى درجة حرارة الماء لتنظيف المخلفات بالكامل .3
.باستخدام قطعة قماش ناعمة بعد استخدامها عدة مرات

فرش بعض الزيت لتحسين كفاءة الطلاء أثناء تحميص منتجات السكر العالية (التوصية بالزبد أو زيت .4
(صينية الخبز أو زيت الشحم. لا تستخدم زيت السلطة

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


الخبز ورقة عموم alusteel صور من غير عصا المموج

 





المموج ورقة الخبز عموم alusteel تفاصيل غير عصا الخبز

 





مصنع ورقة عموم في الصين وصور الشحن



معلومات عنا

في مدينة قوانغتشو ، بمساحة 8000 متر مربع وأكثر من Tsingbuy Industry Limited 200 أنشئ في عام 2006 ، يقع كوكب مصنع
موظف. نحن منخرطون في الأدوات المنزلية والتجارية. لدينا أيضا خبرة طويلة في تخصيص أدوات خبز التجارية (رف ، المقالي)
.لمصنع المواد الغذائية الكبيرة والمتوسطة

/ علب التوست ، الصواني نقوم بتصنيع صواني الخبز بشكل أساسي ، مثل أحواض الأطباق وأوعية الرغيف 
الرغيف الفرنسي، عربة المخابز ورفوف التبريد. بعد أكثر من 12 عامًا من الرعاية والدعم من عملائنا
تتطور  ،  Tsingbuy  Industry  Limited عملاء  لدينا   ، اليوم  والمورد.  خبز  الصانع  الصين  رائدة  لتكون 
.وأصدقاء من أكثر من 50 دولة يستخدمون منتجاتنا

عموم الخبز ورقة هي واحدة من أكبر سلسلة بيع في المصنع. لدينا قدرة المصنع للبيع بالجملة ويوفر
المقالي ورقة منخفضة السعر للعملاء الدوليين. التعاون معنا سيجعلك أكثر تنافسية في جودة المنتج
.والسعر في السوق

اتصل بنا

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


 

 

خط منتجاتنا




