
TSMR01-TCMR03 الفولاذ المقاوم للصدأ كعكة موس خواتم

TSMR01-TCMR03 الصلب خواتم كعكة موس Stainless الأساسية المميزات من

مواد ذات جودة عالية

جودة عالية الفولاذ المقاوم للصدأ ، قوة عالية ، وصلابة ، ليس من السهل الصدأ ، ومقاومة التآكل ،
أكسدة درجة حرارة عالية ودائم

demould من السهل أن

سطح حلقة موس ناعم ، مما يجعل الإفراج وتهدم أكثر سهولة ، مما يجعل الكعكة أكثر اكتمالا

 

المعالجة بالكهرباء السطحية

الشحوم فيلم  إزالة  ويمكن   ، السطحية  بالكهرباء  المعالجة  بعد  للصدأ  المقاوم  الفولاذ  من  مصنوعة 
وزكسيد على سطح المواد ، مما يجعل سطح الكعكة على نحو سلس

 

مظهر جميل واقتصادي وعملي

سو رامي  وتي  الجبن  كعكة  لصنع  أيضًا  استخدامه  يمكن  بل   ، الكعكة  لصنع  فقط  استخدامه  يمكن  لا 
المخبوزة الأطعمة  من  وغيرها  والحلويات 

 

مختلف الأشكال والأحجام

مئات الأشكال والأحجام لتلبية احتياجات مختلف الكعك. فيما يلي الأشكال الثلاثة الأكثر شعبية و 3
أحجام لكل شكل. الشكل والحجم المخصصان متاحان ، ومرحبا بكم في طلب المزيد من الصور على شكل خاتم
.موس لمعلوماتك

 

 سماكة بحجم شكل نموذج
TSMR01 S: 150 * 50MM مستدير - كروي 1.0MM

م: 200 * 50 مم 1.0MM
L: 250 * 50MM 1.0MM

TSMR02 S: 170 * 140 * 50MM شكل قلب 1.0MM
م: 220 * 190 * 50 مم 1.0MM
L: 260 * 245 * 50mm 1.0MM



TSMR03 S: 115 * 115 * 50mm ميدان 1.0MM
م: 145 * 145 * 50 ملم 1.0MM
L: 180 * 180 * 50mm 1.0MM

 

:تعليمات

.قبل الاستخدام ، يرجى غسلها بقطعة قماش قطنية ومسحها جافة قبل الاستخدام

.بعد الاستخدام ، يشطف بالماء النظيف المحايد أو الاسفنجة الناعمة ثم يبقيها جافة

.لا تستخدم أداة حادة أو خشنة للتنظيف ، وتجنب أضرار السطح التي تؤثر على أداء المنتج

 

TSMR01-TCMR03 صور من الفولاذ المقاوم للصدأ كعكة موس خواتم

 







 

 مئات من الفولاذ المقاوم للصدأ كعكة موس خواتم





  

تخصيص كعكة موس خواتم الخدمة

Tsingbuy الصناعة المحدودة ، الرائدة المورد أدوات كعكة، وقد تم تقديم التخصيص المهنية خبز لعدة
سنوات. مقلاة الكيك هي واحدة من أكبر سلسلة أدوات خبزنا. لقد تم تزويد العملاء الدوليين بمجموعة
متنوعة من الأشكال والأحجام وأنماط المقالي الكعك. إذا كنت في السوق لأواني الكعك أو أحواض الكعك
.المخصصة ، فستأتي إلينا وستكون تجربة ممتعة وناجحة

https://www.chinabakeware.com/ae/products.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/cake-tools.htm




 

 

معلومات عنا

Tsingbuy Industry Limited هي الشركة الرائدة في الصين في مجال صناعة أدوات خبز الخبز ، ونحن نسعى
التوست علب   / الرغيف  وأواني  الألواح  ألواح  من  مستعدين   ، الخبز  منتجات  أفضل  إنتاج  إلى  دائمًا 
صناعة كأس  صواني  الفرنسي  الرغيف  وصواني   OEM، المجموعات  من  والعديد  تبريد  رف   ، للمخابز  عربة 
مخبز ، حصيرة PP ، couche سلال ، banneton الأخرى من أدوات خبز أدوات الخبز ذات الصلة مثل سلال
الخبز وهلم جرا. لدينا العديد من حالات التخصيص الناجحة والسعيدة بالتعاون مع العملاء الدوليين.
.larget أدوات كعكة هي واحدة من سلسلة بيع لدينا أيضا قدرة المصنع على تقديم خدمة مخصصة مع فريق 
.محترف

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Industry-cup-tray.htm
https://www.chinabakeware.com/ae/products/Industry-cup-tray.htm


اتصل بنا

 

 

 لنا المنتج سلسلة

 



 


