
 

غير مثقب الخبز الفرنسي الطويل صينية
المالمح الرئيسية لعلبة الخبز الفرنسية الطويلة غير المثقبة
.مصنوعة من مادة األلومنيوم بسماكة 1.0 ملم ، وهي متفوقة على توصيلية الحرارة حتى الدرج بالكامل ونتيجة الخبز المثالية ، مما يوفر وقت الخبز .1
 . .يتم طي ورقة الخبز المصنوعة من األلمنيوم من كال الجانبين إلى الشريط لتوفير مزيد من المتانة والمظهر األنيق .2
.متصلة بواسطة المسامير بين ورقة دعم شريط األلومنيوم ، وهو قوي ودائم .3
.عالية الجودة ، وسالمة الغذاء وطالء تفلون أسود معتمد ، صحي وآمن لالستخدام .4
 .سطح غير الصق للخبز المثالي بنسبة 100٪ وسهل التنظيف أيًضا .5
السطح غير مثقبة ليست شائعة في المصنع إلنتاج صينية desigh .التخصيص صينية الخبز Freanch هذه هي حالة المنتج من 5 شانيل .6
 .الخبز الرغيف الفرنسي. هذا النوع مخصص للعميل'متطلبات خاصة. نريد أن نعرف ذلك ، يمكننا تخصيص صواني حسب مطالبكم والخروج بعمل مرٍض

المزيد من الصور لخبز الخبز الفرنسي الطويل غير المثقب
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األلومنيوم مصنع الرغيف الفرنسي صينية Tsingbuy خدمة التخصيص في
العديد من صواني الخبز الفرنسي الناجحة المخصصة للعمالء الدوليين. معظم صوانيكما الفرنسية من ذوي الخبرة طويل مورد صينية خبز الخبز ، لقد قدمنا 
هي للمخابز ومصنع لألغذية. إنها أكبر من 4 صفوف من صواني الرغيف الفرنسي وأكثر مالءمة إلنتاج المواد الغذائية بكميات customzied باغيت األلومنيوم
كبيرة ، فضالً عن كونها مؤهلة عالية مع صالبة فائقة ومتانة. لقد صممنا أيًضا نموذًجا خاًصا لصينية الرغيف الفرنسي المغطاة بالسيليكون باللون األحمر لعمالء
ليست فقط جميعها تلبي متطلباتك لتلبية Tsingbuy الشرق األوسط. الكل في الكل ، صواني الرغيف الفرنسي المخصصة من مصنع صينية خبز الرغيف
احتياجاتك ، ولكن أيًضا بجودة ومتانة ممتازة. إذا كنت تبحث عن مصنع لصنع صينية باغيت لذوي االحتياجات الخاصة ، فقط اتصل بنا. هيدروجينهناك المزيد
 .األلومنيوم الخبز الطويل صينية الخبز للرجوع اليها MMمن الصور ل 1.0
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اتصل بنا
 
رجاء ال تردد إلى اتصل لنا إذا أنت يملك أي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال على الرغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ـــــــــن ـــــــــدمات م ـــــــــف الفرنسي صينية المنتج جودة و الخ ـــــــــد من ال الرغي ـــــــــتطيع يكون راحة مؤك الفرنسي صينية شراء أو مخصص تصنيع. أنت يس
..األلومنيوم الرغيف الفرنسي صينية مصنع Tsingbuy عند

 
 

https://www.chinabakeware.com/ae/products/aluminum-5-rows-baguette-tray.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/aluminum-5-rows-baguette-tray.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/aluminum-5-rows-baguette-tray.html
https://www.chinabakeware.com/ae/products/aluminum-5-rows-baguette-tray.html

