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Nr

Firma

Produkty

AD PLUS CORPORATION
www.adplus-tw.com

Płytki PCB, w tym dwuwarstwowe i wielowarstwowe, ceramiczne/
aluminiowe oraz elastyczne płytki FPCB; montaż powierzchniowy
(SMT)

ALL ACCOMPLISHMENT
INTERNATIONAL CORP
aac-fas.com

Elementy złączne, w tym: śruby/wkręty, nakrętki, podkładki,
nitonakrętki, części tłoczone i toczone, oprzyrządowanie pomocnicze
w systemach oświetlania (np. scenicznego), podstawy do monitorów
Pan-Tilt (regulowane w dwóch płaszczyznach), chwytaki do
oświetlenia podwieszanego

ALLWIN ARCHITECTURAL
HARDWARE INC.
www.allwinhardware.com

Okucia i zawiasy do balustrad, szkła, drzwi prysznicowych, drzwi i
okien; balustrady architektoniczne, kablowe; systemy balustrad
całoszklanych; samozamykacze drzwi, klamki, prowadnice do drzwi;
bezramowe drzwi prysznicowe, klamry do szkła; rurki balustradowe ,
poręcze, zestawy słupków balustradowych; systemy drzwi
przesuwnych.

4

BTP CO.
www.taiwantrade.com/btp-co

Drony (bezzałogowe pojazdy latające), roboty, drukarki 3D.
Materiały budowlane, produkty codziennego użytku
Inteligentne urządzenia do korzystania z Internetu.
Urządzenia systemu akumulatorowego
Owoce morza i przetworzona żywność

5

CHEN KONG TRADING CO., LTD.
www.cktco.com.tw

Linie do cięcia wzdłużnego, maszyny do cięcia zwojów stali na arkusze
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2
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CHUNG TING RUBBER INDUSTRIAL
CO., LTD.
www.chungting.com
D&D BUILDERS HARDWARE CO.

www.dnd.com.tw

DAH-LIAN MACHINE CO., LTD.
www.screwmachine.com.tw

Części z tworzywa sztucznego i gumy, przełączniki membranowe,
szklane osłony, części, produkty powstałe w wyniku łączenia różnych
materiałów (Comold), części LSR
Samozamykacze do drzwi przesuwnych, blokady do szyb szklanych,
samozamykacz ONE Touch, okucia do drzwi, okien, szyb, zamki,
kontrola dostępu; realizacja zamówień OEM.
Maszyny do produkcji elementów złącznych, maszyny do produkcji
sprężyn, giętarki do drutów i prętów, maszyny do wykrawania
otworów w rurach, oprzyrządowanie do maszyn do produkcji
elementów złącznych. Części kute na zimno i na gorąco, części toczone
i obrabiane
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DEMAX ENTERPRISE CO., LTD.
9

www.demax.com.tw

ENTEK ELECTRIC CO., LTD.
10

www.entekelectric.com

Uszczelki olejowe i uszczelki do samochodów, ciężarówek i maszyn.
Części samochodowe: silnika, podwozia, zawieszenia i układu
kierowniczego, skrzyni biegów, hamulcowe. Części gumowe i
mocowania amortyzatorów. Części zamienne do samochodów
osobowych i ciężarówek
MCB (miniaturowe wyłączniki), RCBO (wyłączniki różnicowoprądowe z
zabezpieczeniem nadprądowym KBL), SRCB (wyłączniki
różnicowoprądowe
z zabezpieczeniem nadprądowym DBL)
osobowych i ciężarówek.

FWU KUANG ENTERPRISES CO., LTD.
www.fke.com.tw

Wkręty z łbem walcowym i sześciokątnym, zaślepki, wkręty bez łba z
gniazdem, śruby kołnierzowe i inne elementy złączne do motoryzacji,
części metalowe do motoryzacji na zamówienie (stopy stali, stal
nierdzewna, miedź, aluminium)

12

GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
www.globetape.com.tw

Taśmy izolacyjne, ochronne, naprawcze z PCV, taśmy PCV do
znakowania podłóg i ostrzegawcze, taśmy powlekane i maskujące,
taśmy biurowe, taśmy do pakowania OPP i inne taśmy specjalistyczne
z certyfikatem IMQ / JIS / UL / Śladu Węglowego

13

HPB TECHNOLOGY CO., LTD.
www.hpb.com.tw

Ostrzegawcze znaki drogowe LED, tablice informacyjne LED,
oznakowanie zasilane energią słoneczną, filtry do wody, kostka
brukowa przepuszczająca wodę

HUS-TSAN GROUP CO., LTD.
www.hustsan.com.tw

Złącza RF i mikrofalowe, w tym: BNC, TNC, FME, N, SMA, SMB, SMC,
SMP, MCX, MMCX, 1.6/5.6, 1.0/2.3, SSMA, SSMB, SSMC, produkcja i
montowanie kabli

11
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15

HYDROMAX INDUSTRY CO., LTD.
www.hydromax.com.tw

Pompy zębate, synchroniczne rozdzielacze przepływu, elektrozawory,
zawory

16

KEY EAST MACHINERY INDUSTRY
CO., LTD.
www.keyeast.com.tw

Tokarki konwencjonalne i CNC, oprzyrządowanie

17

KIND-AUSPICE INDUSTRIAL CO., LTD.
www.kindauspice.com.tw

Drut stalowy, wkręty, elementy złączne, oprzyrządowanie (w tym m.
in. wykrojniki, przebijaki, szpilki), pręty z węglika spiekanego, bity
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18

KONFU ENTERPRISE CO., LTD.
www.konfu.com.tw

Wkręty, nity, elementy złączne oraz maszyny do
produkcji/formowania elementów złącznych (wkrętów, śrub, nitów,
gwoździ, podkładek, nakrętek i innych); oprzyrządowanie do maszyn
(m. in. wykrojniki, szpilki, przebijaki), części metalowe (w tym
tłoczone, formowane na zimno i gorąco, toczone i frezowane)

19

PAR EXCELLENCE INDUSTRIAL CO.,
LTD.
www.parexcel.com.tw

Elementy złączne (wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, szpilki, nity,
pręty gwintowane), części tłoczone, szczotki do wiertarki

20

PLUSWORK INTERNATIONAL
COMPANY
www.delly.com.tw

Torby na laptopa, na ramię, aktówki. Plecaki, plecaki na kółkach.
Worki i torby na sprzęt sportowy. Walizki oraz torby podróżne na
kółkach.
Torby chłodnicze, Torby chłodnicze na kółkach.
Pokrowce na instrumenty (gitara/ukulele).

21

REINZER CO., LTD.
www.reinzer-worldwide.com

Części motoryzacyjne: części do silników i skrzyni biegów, części
podwozia, części do układów hamulcowych, części do systemów
chłodniczych i hydraulicznych, części do układów elektrycznych

22

SHUZ TUNG MACHINERY
INDUSTRIAL CO., LTD.
www.shuztung.com

Giętarki do rur, maszyny do produkcji części rowerowych, maszyny do
formowania zakończeń rur, zintegrowana automatyka, elementy
hydroformowane OEM / ODM, laserowe maszyny do cięcia 3D,
spawarki laserowe

23

STEEL STONE CO., LTD.
www.steelstone.com.tw

Elementy złączne, wkręty, śruby, nakrętki do mebli, maszynowe,
produkty na zamówienie i inne

24

T & R INTERNATIONAL CORP.
https://www.taiwantrade.com/com
pany/168151#

Linia do produkcji i przetwarzania żywności w tym m. in. przekąsek,
mięsa, warzyw, maszyny do ciągłego smażenia, produkcji wody
mineralnej, linia do produkcji napojów napełnianych na gorąco
(herbata i sok), maszyny do tworzyw sztucznych (pakowanie żywności
i części motoryzacyjne)

25

TA-JIN MACHINE CO., LTD.
www.ta-tube.url.tw

Maszyny do gięcia rur ze stali nierdzewnej
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EZCon® System zdalnego sterowania przedmiotami obejmujący:
inteligentny pilot do zdalnego sterowania, inteligentny włącznik
zasilania, inteligentną wtyczkę adaptera, inteligentne gniazdo ścienne,
inteligentną listwę zasilającą, inteligentne sterowniki do drzwi
rolowanych / zasłon, inteligentny sterownik elektronicznych zamków.
Technologia RF w naszych systemach jest odpowiednia dla domu,
biura, szkoły, fabryki i miejsc rekreacyjnych, szczególnie o dużej
przestrzeni. Nie wymaga użycia telefonu komórkowego, ani Wi-Fi.
Dostarczane sygnały są bardziej stabilne i szybkie, zapewniając także
większe bezpieczeństwo.

26

TEAM YOUNG TECHNOLOGY CO.,
LTD.
www.teamyoung.com

27

TONG CHENG IRON WORKS CO., LTD.
Kompresory powietrza, systemy kontroli, filtry
www.swanair.com.tw

28
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31

WELL ELECTRONICS CO., LTD.
www.well.com.tw

Urządzenia owadobójcze, transformatory, usługi tłoczenia metalu,
cięcia laserem, spawania (produkty na zamówienie), grzejniki,
oczyszczacze powietrza, urządzenia alarmowe "watch dog"; OEM,
ODM

WINTRON ENTERPRISE CO., LTD.
www.wintron.com.tw

Montaż OEM/ODM kabli przeznaczonych do komputerów,
telekomunikacji, urządzeń medycznych, samochodów, urządzeń
audiowizualnych; wiązki przewodów; wloty prądu przemiennego;
złącza; kable

YI CHUN TEXTLE LTD.
www.yctn.com.tw

Tkaniny: nylon, poliester, siatka mesh (nylonowa, PVC); tkaniny
brezentowe; tkaniny z nadrukiem; tkaniny PVC, folie PVC,
przezroczyste taśmy, płótno, materiały na odzież (m.in. sztruks,
mikropolar), tkaniny przeznaczone do produkcji toreb, plecaków,
namiotów, markiz; ekoskóra

YI LIN METAL MACHINERY
INDUSTRIAL CO., LTD.
www.yilinn.com.tw

Maszyny do cięcia i formowania blachy: walcarki i giętarki do blachy,
maszyny do formowania ram (filtrów, klap przeciwpożarowych, siatki i
inne), maszyna do formowania paneli pomieszczeń czystych, maszyny
do cięcia wzdłużnego blachy

