
عموم ورقة الفوالذ المقاوم للصدأ ومجموعة رف التبريد
 
الميزات الرئيسية لل عموم ورقة الفوالذ المقاوم للصدأ ومجموعة رف التبريد
1.Tsingbuy الفوالذ المقاوم للصدأ ورقة عموم الصانع هو المهنية و experiecned في إنتاج خبز الفوالذ المقاوم للصدأ. تيتتكون مجموعة صينية
تيهو صواني و رفوف التبريد تأتي مع الوزن المناسب ويشعر قوي .SS أمبير ؛ SS & 430 له من جودة عاليةالفوالذ المقاوم للصدأ 304
2.Deep الجانبين الكامل في جميع أنحاء الحفاظ على المواد الغذائية الواردة 
 أبدا الصدأ ، دائم وقوي ، ضمان الجودة ، الخدمة الطويلة في الحياة .3
ختم اآللة سطح - المظهر الخارجي مع مرآة رائعة تكنولوجيا تلميع .4
. ؛ آمنة غسالة صحونamp & غير سامة & أمبير ؛ صحي .5
.فريق فني ، خدمة جيدة ، وكيل موثوق ، قدرا كبيرا من الخبرة .6
 
صور ل عموم ورقة الفوالذ المقاوم للصدأ ومجموعة رف التبريد
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/Stainless-Steel-Baking-Tray-Sheet-Pan-for-cookies-biscuits.html






 
الفوالذ المقاوم للصدأ صينية الخبز المورد هي كما رفع الصوت عاليا. حجم Tsingbuy تيانه مواصفات هذه ورقة عموم و مجموعة رف التبريد من
 .مقبولة OEM / ODM حسب الطلب وخدمة

حجم المنتج الكمية / الكرتون حجم الكرتون / سم الوزن الصافي / جهاز كمبيوتر
شخصى

18 * 13 * 2CM 200 43 * 28 * 20 150
23 * 17 * 2.5CM 100 38 * 25 * 27 250
26 * 20 * 2.5CM 100 43 * 28 * 20 320
31 * 24 * 2.5CM 50 33 * 26 * 19 440
40 * 30 * 2.5CM 50 42 * 32 * 20 680
50 * 35 * 3CM 20 51 * 36 * 13 1000
60 * 40 * 3CM 20 61 * 41 * 13 1350

 
عموم ورقة الفوالذ المقاوم للصدأ ورف التبريد في االستخدام
 

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


رفوف التبريد
 



 
Tsingbuy الصناعة المحدودة هي أيضا الرائدة الصين المورد صافي التبريد. نحن نوفر أنماطًا مختلفة من رف التبريد بتصميمات شائعة مختلفة ، كما
 .لرفوف التبريد. إذا كنت تبحث فقط عن رفوف التبريد ، فتوصل إلينا هو أيًضا الخيار األفضل OEM / ODM وخدمة customzation نوفر خدمة

خدمتنا

دفع بايبال ، / تي تي ، ويسترن يونيون ، الضمان

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


موعد التسليم في غضون 3-7 أيام عمل بعد أن حصلنا على طلبك الرسمي
طريقة الشحن دي إتش إل ، يو بي إس ، فيديكس ، تي ان تي ، نظم اإلدارة البيئية ، الصين البريد الجوي آخر ، الشحن

البحري في جميع أنحاء العالم
نحن المهنية مصنع لتصنيع أدوات خبز ، الخبز.
نحن نضمن توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لدعمك لتكون قادرة على المنافسة في السوق الخاص بك
(1) انخفاض تكاليف المواد من خالل الشراء بالجملة
(2) وفورات في التكاليف اللوجستية من خالل التعاون بشكل جيد مع وكيل الشحن
(3) وفورات في التكاليف من خالل تدريب العمال والمهندسين المحترفين
.مع مهارة اللغة اإلنجليزية الممتازة ، نحن نعمل دائًما بكفاءة عالية لتوفير وقتك الثمين .1
.وسيتم اختبار جميع منتجاتنا بدقة من قبل قسم مراقبة الجودة قبل اإلرسال .2
.يمكننا تقديم سعر معقول وأفضل خدمة .3
.أخيرا سنضمن بأقل تكلفة الشحن .4

 
 
لمحة عن المصنع وزيارة العمالء
 

 

 



 
معلومات عنا
 

 



 
اتصل بنا
 

 
 
سلسلة منتجاتنا الرئيسية
 

 
 



 


