
حلقة تارت الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح حافة مستديرة لفة

الملامح الرئيسية لحلقة تورتة الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح مستو حافة الحافة

جودة عالية 304 الفولاذ المقاوم للصدأ

مواد عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتي يمكن أن تتصل مباشرة بالطعام ، وآمنة
.للاستخدام ، مع قوة عالية ، وليس من السهل أن تشوه ، وليس من السهل الصدأ ، ومقاومة ممتازة للتآكل

 

لفة حافة التصميم

تصميم خاص لحافة الشباك في كل من الجانب العلوي والسفلي ، بدون كشط ، يسهل حمله ومكانه

 

ثقب على الفولاذ المقاوم للصدأ هو اختياري

السطح المثقب جيد للتسخين الموحد وسريع لتبديد الحرارة. يمكنك اختيار ما إذا كنت مثقبة وفقًا
.لمتطلباتك

 

الأشكال المختلفة للخيارات

دائرية ، بيضاوية ، مربعة ، مستطيلة ، قلب ، مسدس والعديد من الأشكال الأخرى اختيارية ، تخلق
.بحرية أعمال فنية ذواقة

 

حجم الفولاذ المقاوم للصدأ حلقة تارت جولة مع حافة لفة

60 * 20MM
70 * 20MM
80 * 20MM
90 * 20MM
100 * 20MM
110 * 20MM
120 * 20MM

 

صور من حلقة تارت الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح حافة مستديرة لفة

 



 



 

صور من حلقة تورتة مثقبة

 









صور من الصين مصنع تورتة الدائري

 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/tart-ring.htm


 

 معلومات عنا

Tsingbuy Industry Limited هي الشركة الرائدة في الصين في مجال صناعة أدوات المخابز ، ونحن نسعى
دائمًا إلى إنتاج أفضل منتجات الخبز ، مستعدين من ألواح الأطباق ، وأطباق الرغيف / علب التوست ،
وعربة المخابز ، ورف التبريد والعديد من المجموعات ، OEM وصواني الرغيف ، وصواني كوب صناعة
مخبز ، حصيرة PP ، couche سلال ، banneton الأخرى من أدوات خبز أدوات الخبز ذات الصلة مثل سلال
 .الخبز وهلم جرا

مع أكثر من 12 عامًا مكرسًا في صناعة الخبز ، أصبحنا الآن الشركة الرائدة وذات الجودة العالية
الصين المورد أدوات كعكة، الشركة المصنعة لعموم الألواح ، الشركة المصنعة لصينية الرغيف
الفرنسي ، الشركة المصنعة لعموم رغيف الخبز ، الشركة المصنعة لعربة المخابز ، الشركة المصنعة
لأرفف التبريد ، الشركة المصنعة لألواح متعددة القوالب ، وكذلك تخصيص صينية الخبز
.الصانع وتفصيلها حزام رغيف عموم الصانع

لدينا العديد من حالات التخصيص الناجحة والسعيدة بالتعاون مع العملاء الدوليين. غير القابل
لدينا أيضا قدرة المصنع على .larget للصدأ الصلب تارت حلقة موس الدائري هي واحدة من سلسلة بيع
 .تقديم خدمة مخصصة مع فريق محترف

 

اتصل بنا

 

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


نحن أساسا الصانع

 



 


