
Alusteel / مصنع مخصصة غير لاصقة الألومنيوم
مصغرة شكل بيضاوي قوالب الكعك كعكة عموم صينية
خبز للكب كيك للاستخدام التجاري والصناعي
الميزات الرئيسية لـ قوالب صغيرة بيضاوية الشكل غير الصقة صينية خبز للكب كيك
مادة ألمنيوم / ألوستيل من الدرجة األولى ، مع التوصيل الحراري السريع ، مقاومة درجات الحرارة العالية f صينية خبز كب كيك الكعك هذه مصنوعة من .1
.، مقاومة التآكل الكيميائي ، صالبة قوية ، مقاومة التآكل القوية
.ال يتطلب السطح المطلي غير الالصق الكثير من التشحيم بالزيت بشكل متكرر ، مما يمنع التصاق الطعام المخبوز وهو مريح في االستخدام .2
.تم تصميم قالب الخبز غير الالصق هذا مع تجاويف منفصلة لخبز كل كب كيك مافن دون االلتصاق أو االحتراق .3
.تحتوي صينية الخبز بأكملها على قضيبين في الجزء السفلي مما يعزز المتانة ، ويحسن من صالبة ومتانة الصينية لالستخدام الصناعي المكثف .3
تطبق هذه الصينية طريقة تفريغ الدرج ، حيث يتم ضغط األكواب المشكلة بشكل خاص وتثبيتها في إطار الصينية. هذه الطريقة تجعل الصينية أداء الخبز .4
.متينًا وممتاًزا بشكل خاص
5. Tsingbuy مصنع ميني مافن بان متخصص في صناعة أحواض الخبز ومتخصص في أحواض التصنيع المخصصة المستخدمة في خطوط إنتاج األغذية
.اآللية
صور المنتج من قوالب صغيرة بيضاوية الشكل غير الصقة صينية خبز كب كيك مافن

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Hemisphere-Ball-Cake-Mold-Mini-Muffin-Pan-Cupcake-Baking-Tray.html








المزيد من أنواع قوالب الخبز متعددة القوالب
Tsingbuy Industry Limited هي الشركة الرائدة في صناعة أدوات الخبز في الصين مع أكثر من 12 عاًما من الخبرة في صناعة المخابز. تخصيص
الشركة المصنعة لوعاء الكعك البيضاوي هو الخيار األفضل إذا كان لديك احتياجات. تم تصدير Tsingbuy أحواض الخبز متعددة القوالب الصناعية من
منتجاتنا إلى أوروبا وأمريكا وأوستراليا / نيوزيلندا والشرق األوسط وآسيا وأفريقيا ومناطق أخرى. نتطلع إلى التعاون مع المزيد والمزيد من العمالء الدوليين
في إنتاج أحواض الخبز الصناعية متعددة القوالب لالستمتاع بسحر أدوات الخبز المؤهلة. إن أحواض الخبز الصناعية متعددة القوالب المدرجة التالية هي
 .للرجوع إليها ، لدينا العديد من المقالي متعددة القوالب في المصنع. يرجى االتصال بنا مع أي من احتياجاتك ومتطلباتك
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عرض المصنع















بجانب علبة كب كيك األلومنيوم بالجملةو نحن نقدم أيًضا عربة خبز صينية من الفوالذ المقاوم للصدأ مخصصة للخبز والتي
.يمكن خبزها في الفرن. مرحبا بكم في االتصال بنا في أي وقت
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