
-TSCR25 أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ التبريد رف سلك عموم صر
TSCR30

-TSCR25 الملامح الرئيسية لأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ التبريد رف سلك عموم صر
TSCR30

الغذاء الصف 304 الصف الفولاذ المقاوم للصدأ - الثقيلة ، سلك 18/8 مقياس سميكة لن ٪ 1.100
.الصدأ.سطح مسطح ، ومقاومة التآكل ، قوة عالية ، قدرة واقية قوية

غسالة صحون آمنة مما يجعلها سهلة التنظيف .2

متعددة الوظائف: الخبز والتبريد وعرض ملفات تعريف الارتباط والفطائر والكعك والفواكه .3
.والخضروات

برهان إلى 575 درجة فهرنهايت .4

5.NO PFOA ، الطلاء الضارة أو الطلاء بالكروم التي يمكن أن تبلى أو تقشر في طعامك

غير سامة وآمنة الغذاء بالنسبة لك ولعائلتك .6

 .الخدمة المخصصة: حجم حسب الطلب والتصميم لتلبية الاحتياجات المختلفة الخاصة بك .7

 

رقم
الموديل

(الحجم (بوصة (الحجم (مم سلك الإطار
قطر الدائرة

شبكة
الأسلاك
قطر
الدائرة

مواد

TSCR25 6.1 * 8.85inch 155 *
225mm

4MM 1.5MM و 304 201
الفولاذ
المقاوم
للصدأ لل
seletions

TSCR26 7 * 9.84inch 178 *
250MM

4MM 1.5MM

TSCR27 8.5 * 12INCH 216 *
305mm

4MM 1.5MM

TSCR28 10 * 15inch 254 *
381mm

4MM 1.5MM

TSCR29 11.5 *
16.5inch

292 *
419mm

4MM 1.5MM

TSCR30 12 * 17inch 305 *
432mm

4MM 1.5MM

 

TSCR25-TSCR30 صور من الفولاذ المقاوم للصدأ سلك التبريد رف سلك عموم صر

 







 

صور وأضواء لشبكة التبريد المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الشركة المصنعة لأرفف
Tsingbuy تبريد

 









 

شبكة تبريد أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ لديها مجموعة متنوعة من الاستخدامات

 ؛ فات تماماamp & والكعك والخبز COOL ملفات تعريف الارتباط .1

جعل كريسب خبز لحم الخنزير المقدد على الفرن .2

خبز أجنحة الدجاج النضرة ، شرحات ، بطاطس مع القليل من الدهون .3

الخضار المشوية ، لحم البقر ، تركيا ، لحم الضأن أو شرائح لحم الخنزير العصير .4

كوك الدواجن & أمبير ؛ جميع أنواع اللحوم .5

شواء الخضروات صحية أو السمك .6

تدخين سمك السلمون أو أنواع أخرى من السمك في المدخن الخاص بك .7

شواء العطاء الأضلاع الساقطة ، لحوم البقر .8

شرائح اللحم الجاف .9

قم بتناول الطعام المقلي واسمح للشحوم الزائدة بالتنقيط .10

يذوى لحم البقر متشنج ، التوت ، الفاكهة ، الخضار أو الأعشاب في فرن منخفض الحرارة .11

استخدم كحماية لحماية كونترتوب الخاص بك من الأواني الساخنة والأطباق .12

شطف & أمبير ؛ يجف التوت والخضروات فوق الحوض نظيفة .13

تخصيص شبكة التبريد الفولاذ المقاوم للصدأ

باعتبارها واحدة من الأكثر خبرة والصين الفولاذ المقاوم للصدأ التبريد رف المصنع، ونحن نقدم
.الخدمة و مخصصة الفولاذ المقاوم للصدأ صافي التبريد odm .أيضا تصنيع المعدات الأصلية وأمبير

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/cooling-rack.htm




 

صور من الفولاذ المقاوم للصدأ التبريد رف المصنع



  

معلومات عنا

Tsingbuy هي من ذوي الخبرة والمهنية الصين الصانع رف التبريد بدعم من أكثر من 50 دولة في جميع
Tsingbuy Industry أنحاء العالم. بعد أكثر من 12 عامًا من الرعاية والدعم من عملائنا ، تعمل
Limited على أن تصبح شركة صينية متخصصة في صناعة أدوات الخبز ، وتنتج المقالي من الأغنام ، وأوعية
الرغيف / علب التوست ، وصواني الرغيف الفرنسي ، وصينية كأس صناعة تصنيع المعدات الأصلية ، وعربة
المخابز ، وشبكة التبريد و صواني الخبز والعديد من سلسلة المنتجات الأخرى من أدوات الخبز. نتطلع
بصدق إلى التعاون مع الأعمال التجارية الدولية والاستمتاع بسعادة الخبز والصداقة ونجاح الأعمال
.، تمامًا مثل نكهة الخبز المغرية

سلك التبريد صافي المورد هو دور حاسم ومهم بالنسبة لنا. نحن نوفر شبكات تبريد عالية الجودة ،
وسلامة الأغذية ، ودائمة بكميات كبيرة من البيع بالجملة وكذلك بأسعار منخفضة. نحن نقدم أيضا خدمة
التخصيص المهنية لعملائنا. إذا كنت في السوق للحصول على رفوف التبريد ، فأتينا إلينا هو الخيار
.الأفضل

اتصل بنا

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Stainless-Steel-Cooling-net-With-Feet-TSCR19-TSCR24.html


 

خط منتجاتنا




