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Kuang Shin Enterprise Co., Ltd. tem estado na 
indústria do mobiliário de escritório há mais de 

25 anos, principalmente na fabricação de móveis para 
crianças, cadeiras OA, mesas de computador, e agora 
mesas de trabalho da série ET-100 BK, que foi lançada 
no final de 2014.

 
As medidas da mesa são 120 cm (L) x 88 cm (P) x 
120 cm (A), e pesa 50 quilogramas. Tem duas placas 
de madeira comprimida reclináveis até +25º e dois de 
alumínio ajustáveis a altura máxima de 120cm e mínima 
de 73 cm, uma característica que a faz ergonômica, 
mesmo para empregos que exigem estar em pé.

 
A inclinação da mesa é ajustada por um mecanismo de travão 
operado manualmente, enquanto as pernas são controlados por um haste de 
roscas accionado por um motor eficiente, eliminando a possibilidade de 
derrame de gás o fluido que normalmente ocorrem usando molas agás. 
 
A borda frontal do tampo da mesa tem um canal de alumínio para 
colocar artigos de papelaria como canetas e borrachas. A parte superior 
traseira, fixada horizontalmente, pode ser utilizada para carregar monitores de 
computador ou livros. Duas placas são não-inflamáveis e resistentes a riscos.

 
As duas pernas são construídas com barras de ferro que cumprem as normas 
RoHS para reforçar a estabilidade vertical, alem disso, as pernas são extrudidas 
para garantir uma excelente ajuste entre as partes interna e externa.

 
As pernas podem levantar peso máximo de 100 quilogramas a 24 milímetros por segundo, com um circuito 
de potência integrado para proteger o motor com certificação CE (110 / 230V AC tomada de parede) após a detecção 
de excesso de peso, para evitar a derrapagem devido a queda de energia.

A série ET-100 BK é uma mesa de desmontável com peças em sua maioria feitas em Taiwan e uma garantia de um 
ano.

Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Série ET-100BK Mesas de trabalho ajustáveis

Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
No. 63, Lane 102, Changshui Rd., Sec. 2, Hsiushui Township, 
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-769-1028
Fax: 886-4-768-2709
E-mail: kuang.shin@msa.hinet.net
Website: www.kuangshin.com



Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
Corrediças de rolamentos para gavetas

Fundada em 1985, Tai Cheer Industrial Co, inicialmente produzia 
máquinas para fabricação de corrediças de rolamentos e em 1993 

tornou-se pioneira na produção de corrediças de rolamentos para 
gavetas. Com experiência no setor há mais de 25 anos, a empresa oferece 
produtos de alta qualidade aos seus clientes.

Hoje a Tai Cheer possui três fabricas no centro de Taiwan, com duas 
localizadas em Huwei e Tuku no município de Yunlin e uma em Puhsin 
no município de Changhua. A empresa fornece corrediça de gaveta 
com trilhos telescópicos para cargas leves, médias e pesadas e estão 
disponíveis em dois tipos: de extensão completa e 3/4 de extensão que 
são empregadas principalmente em móveis, móveis OA, carrinhos de 
ferramentas, geladeiras e equipamento médicos.

A Tai Cheer foi certificada ISO 9001em 2008 e suas instalações têm um 
total de 100 linhas de produção, produzindo produtos de alta qualidade 
para atender as exigências de seus clientes. A qualidade de seus 
produtos e a pontualidade na entrega tem sido bastante reconhecida 
por muitos fabricantes de móveis de prestígio na Europa e nos Estados 
Unidos.

A empresa fornece seus produtos, principalmente numa base OEM, 
ODM ou OBM e atende pedidos especiais com exigências específicas 
dos clientes.

Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
196 Hsinchuang Li, Tuku Town, Yunlin Hsien, Taiwan 633
Tel: 886-5-665-4716     Fax: 886-5-665-4717
E-mail: taicheer@ms41.hinet.net
Website: www.proslide.com.tw

Corrediças de gavetas para
cargas médias

Corrediças de gavetas para
cargas pesadas



King Ming Industry Co., Ltd.

King Ming Industry Co., Ltd.
Carrinhos para sala de jantar, grelhas para 

fornos, prateleiras simples e conjugadas.

A King Ming Industry Co, Ltd. foi fundada em 1975, é especializada 
na fabricação de carrinhos para sala de jantar, equipamentos para 

limpeza hospitalar, cestos aramados para hospitais, prateleiras de 
forno, prateleiras simples e conjugadas para uso industrial, comercial e 
residêncial, bem como para uso em armazéns, hospitais, escolas e salas 
de jantar e equipamentos para bebidas. Além disso, a empresa também 
desenvolve produtos personalizados. 

A companhia opera uma fábrica de 72.000 m², localizada no município 
de Yunlin, no centro de Taiwan, o fácil acesso ao transporte é motivo 
de orgulho, podendo ser expandida para acomodar novos produtos. 
Respaldada por décadas de experiência em moldagem de arames e 
tubos, a empresa é capaz de lidar de forma independente com todo o 
processo de produção em trefilaria, corte, dobragem, soldagem, chapeamento, envernizamento e 

embalagem.

Nos últimos anos, a empresa adquiriu no exterior uma série de 
máquinas automatizadas de alta tecnologia que reduzem o tempo 
de fabricação, economizam os custos de trabalho e desenvolvem 
produtos de maior precisão para atender a demanda dos clientes 
por produtos de alta qualidade.

A bem integrada capacidade de produção da empresa garante a 
qualidade que alcançou consolidada reputação como um dos melhores fornecedores na sua área.

A King Ming impressiona por sua capacidade criativa. Alguns de seus produtos, amplamente utilizados 
nos supermercados, lojas de departamentos, armazéns, cozinhas hospitalares, salas de estar e 
entre outros foram patenteados nos EUA, Japão e outros países em razão do seu design inovador. A 
empresa também é certificada pela NSF dos EUA, que demonstra o seu 
status como fabricante de calibre mundial.

King Ming Industry Co., Ltd.
No. 14, Jingjian St., Yuanchang Industrial Park, Yuanchang Township, 
Yunlin County, Taiwan
Tel: 886-5-786-1468        E-mail: klicl@ms11.hinet.net
Fax: 886-5-786-1469       Website: www.klicl.com

mailto:klicl@ms11.hinet.net
http://www.klicl.com


A MS Printing Co., Ltd. dedica se à indústria 
de revestimentos de papéis grão de madeira 
há mais de 40 anos. A empresa oferece 
impressão de grãos de madeira e impressão 
no papel em cores simples, PVC, películas de 
transferencia PVC, papel melamínico, PETG 
e outros materiais ecologicamente corretos 
para diferentes aplicações, como laminação 
de superfície, impressão de membrana, 
revestimento de painéis, laminação de 
alta pressão, revestimentos cerâmicos e 
revestimento de contornos, com uma grande 
variedade de modelos de grãos de madeira 
disponíveis.

As películas de PVC / PETG da empresa são muito populares, as quais são  semi-rígida e 
,opcionalmente em relevo, com espessura padrão variando de 0,08 milímetros a 0,43 milímetros. Com 
o aperfeiçoamento da cobertura da impressão da membrana, esses filmes podem ser laminados em 
superfícies curvas e são muito fáceis de limpar até mesmo com água, sendo, portanto, ideal para 
móveis de decoração, decoração de interiores, películas auto-adesivas e molduras.

A empresa também é conhecida por oferecer diferentes tipos de revestimentos, tal como amino, CN, PU 
e melamina. O papel revestido pode ser laminado com uma variedade de materiais, sem a necessidade 
de acabamento, enquanto o revestimento NC pode ser adicionalmente revestido ou impresso.

Empenhada em melhorar a qualidade dos produtos através da modernização de suas instalações, tais 
como as máquinas de impressão e cilindros de gravura, a empresa é 
conhecida como um fornecedora de confiança.

Para mais informações, entre em contato com a empresa em Inglês.

M.S. Printing Co., Ltd.
Papel decorativo grão de madeira, papéis melamínicos, 
películas em PVC/PETG

M.S. Printing Co., Ltd.
No. 13, Lane 111, Minsheng Rd., Sec. 3, Daya Dist., Taichung 428, Taiwan
Tel: 886-4-2567-1168       Fax: 886-4-2567-2268
Email: msprint@ms14.hinet.net         Website: www.msprinting.com.tw

http://www.msprinting.com.tw
mailto:msprint@ms14.hinet.net


Choice Industries Corp.
Pedestal e Móveis para Escritórios.

A Choice Industries Corp. foi fundada em 
1992 na cidade de Pingtung ao sul de 

Taiwan,tornou-se uma das principais fabricantes 
de móveis para escritórios da Ilha. Os seus 
produtos incluem principalmente pedestais, 
mesas para computadores, cadeiras, estações 
de trabalho, armários para arquivos, bases e 
suportes de mesa, móveis OA e acessórios.

Para garantir a qualidade do produto, a empre-
sa utiliza processos de fabricação integrados 
e constantemente atualiza a sua tecnologia de 
fabricação, empregando técnicos experientes e 
recursos avançados através da instalação de sis-
temas de soldagem ,tal como robôs e máquinas 
CNC e além disso máquinas de montagem e 
embalagem.

As três principais linhas de produção da Choice 
Industries em quatro fábricas produzem um to-
tal de 2.000 itens para móveis OA por mês. Os 
produtos são vendidos no mercado interno e ex-
portados principalmente para o Japão e América 
do Norte.

Graças à sua constante P & D e seu excelente desempenho na produção e gestão, a empresa conquistou a 
certificação ISO em 1997. Ela orgulha-se de sua capacidade de entender as necessidades do mercado e dos 
clientes para fornecer os melhores produtos que atendem essas necessidades.

Defendendo firmemente a sua filosofia corporativa de “fazer o certo na primeira vez” ,a Choice Industries 
Corp. é comprometida com a satisfação dos clientes, oferecendo produtos de qualidade e garantia dos me-
lhores serviços, incluindo a pronta entrega, preços competitivos e projetos sob medida. São bem vindas 
encomendas especiais ou quaisquer outras informações.

Choice Industries Corp.
No. 37, Jingjin Rd., Donghai Village, Fangliao Township, Pingtung, Taiwan
Tel: 886-8-866-8847
Fax: 886-8-866-9988
E-mail: emily.choice@msa.hinet.net ; choice.ind@msa.hinet.net
Website: www.choice-tw.com
 

mailto:emily.choice@msa.hinet.net
mailto:choice.ind@msa.hinet.net
http://www.choice-tw.com


A Lang Fang Forward Furni ture  Co. , 
Ltd. está localizada ao norte da China , 

administrada com sucesso por um Taiwanês ,e 
fornece uma grande variedade de móveis para 
os mercados da China e do exterior.
Empenhada no aprimoramento das tecnologias 
de produção e capacidade produtiva, a empresa 
tem alcançado excelente integração dos 
recursos de produção para lidar com todos 
os processos de produção amparados por um 
rigoroso controle de qualidade.
A fabricante oferece principalmente mesas 
de jantar e cadeiras, balcões e bancos de bar, 
mesas para TV com racks para aparelhos de 
som, expositores, móveis para hall, mesas, 

camas, beliches, armários, cabides, escrivaninhas, cadeiras 
e mesas para bebês, móveis de escritório, mesas de 
computadores e cadeiras, mesas e cadeiras de conferências, 
etc.
Para manter-se competitiva no mercado, a Lang Fang 
Forward, duas vezes ao ano, apresenta novos produtos com 
lançamentos que abrange cerca de 30 a 50 novos modelos. 
Além do cuidado com a qualidade do produto, a empresa 
também oferece preços competitivos e pronta entrega.
Cerca de 70% dos produtos da empresa são exportados, 
os EUA é o seu maior mercado exportador, seguido pela 
Europa e os 30% remanescentes são comercializados no 
mercado interno sob a sua própria marca.
Hoje, a empresa é especialista em projetos de móveis 
inovadores e personalizados, especialmente para crianças 
e jovens no intuito de atender a crescente solicitação por 
móveis na China.

Conjuntos de jantar, balcões de bar/restaurante e assentos, mesas de TV, 
mesas, camas para crianças.

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
East of Sanjing Road, Industrial Area, Shengfang 
Town, Bazhou City, Hebei Province, China
Tel: 86-316-789-6960
Fax: 86-316-789-6967
E-mail: jonathanlo168@gmail.com or t.hsiaolun@gmail.com
Website: www.fwdfurniture.com 

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd. 

mailto:t.hsiaolun@gmail.com
mailto:t.hsiaolun@gmail.com
http://www.fwdfurniture.com


Welltrust Industrial Co., Ltd
    Cadeiras de escritório, cadeiras empilháveis e estações de trabalho

AWelltrust Industries Co., foi fundada em 1991, no município de Tainan ao 
sul de Taiwan é uma fabricante e exportadora de móveis para escritório e 

componentes. As suas principais linhas de produtos incluem cadeiras executivas, 
cadeiras de malha, cadeiras ergonómicas, cadeiras de recepção, cadeiras 
empilháveis, mesas de computador , mesas de reunião, estações de trabalho e 
acessórios relacionados.  

A empresa não poupa esforços para realizar a P & D e colaborar com os designers 
de distintas áreas para desenvolver produtos inovadores e de alta qualidade em 
móveis que atendam às diversas exigências de diferentes mercados.

Para assegurar a alta qualidade , todos os produtos da empresa são testados com o 
padrão BIFMAX5.1-2002 e a maior parte dos produtos são patenteados nos Estados 
Unidos, Europa, China e Taiwan.

A "Qualidade" é o fluxo vital da Welltrust e também o lema que cada um de seus 
funcionários vive. Para garantir os mais altos padrões de qualidade, a empresa 
tem investido fortemente em tecnologia de ponta tais como: softwares de design 
, equipamentos de alta precisão e equipamentos de inspeção, pois a sua equipe de 
controle de qualidade interna inspeciona os produtos em todas as fases da fabricação 
desde a aquisição de matérias-primas até o produto final, embalagem e expedição.

A empresa conquistou a certificação ISO-9001 com isso oferecendo aos seus 
clientes produtos de alta qualidade e excelentes serviços, juntamente com preços 
competitivos.

Hoje, a empresa vende seus produtos principalmente para os EUA, Oriente 
Médio, Alemanha, Reino Unido e Japão, onde conquistou uma notável reputação 
na qualidade e na confiabilidade.

A Welltrust continua comprometida com constantes lançamentos de produtos de 
alta qualidade e recebe ordens de qualquer tipo. Ela garante soluções rápidas e 
flexíveis que atendam todas as necessidades de seus clientes.

                                                                      

Welltrust Industrial Co., Ltd.
No.3 Keji 2nd Rd., Tainan Technology Industrial Park,
Tainan 70955, Taiwan
Tel: 886-6-3841122(REP)
Fax: 886-6-3841567
E-mail: info@welltrust.com
Website: www.welltrust.com

mailto:info@welltrust.com
www.welltrust.com


Power Cas t Co . , L td f o i f undada em 1979 , é 
especializada na fabricação de moldes e na fundição 
de produtos metálicos e peças de usinagem de alta 
precisão em CNC. .

Para assegurar a fabricação de produtos de alta 
qualidade, Power Cast Co., Ltd instalou um instrumento 
para inspecionar e coordenar os equipamentos e afins 
,em 2003 tornou-se ISO9001: 2000 e certificou se em 
2004.

Proporcionamos serviços integrados e produtos 
diversificados, ao longo dos últimos anos a empresa 
tem se empenhado em fundição, microfusão (fundição 

Power Cast Co., Ltd.
Fundição de Alumínio & Zinco ,Peças de Usinagem em CNC, 
Injeção de Peças sob Pressão

por cera perdida), forjamento, fundição por gravidade, 
injeção de plástico, peças extrudadas de alumínio, 
torneamento em CNC ou usinagem e torneamento de 
peças em vários tipos de materiais para diferentes fins.

Power Cast Co., Ltd tem a sua marca “Mickey” para 
contadores mecânicos. Ela também produz contadores 
com base ou sem base em várias cores e modelos.

A companhia d ispõe de máquinas CNC para a 
confecção de peças em diversos materiais, tais 
como zinco, alumínio, cobre, ferro e aço de elevadas 
tolerâncias. Ela  também possui  linhas de montagem  e 
auxília os seus clientes a montar seus produtos a partir 
de componentes de peças prontas.

Power Cast Co., Ltd recebe com satisfação e coopera 
em OEM ou ODM .

Power Cast Fundição de Produtos Metálicos .

Power Cast Co., Ltd.
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua 
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

mailto:service@powercast.com.tw
http://www.powercast.com.tw


Desde a sua criação em 1975, Tung Tien Enterprise 
Co., Ltd. tem se dedicado na fabricação de diferentes 

rodízios como uma das maiores e mais experiente fabricante nesse ramo em Taiwan.

Atualmente, a empresa é capaz de fabricar de seis a sete milhões de diversas unidades 
de rodízios a cada ano e 60% dessa produção são destinados aos mercados internacionais. 
Essa experiente fabricante pode ocupar-se bem com ordens de OEM (fabricação de 
equipamentos originais), graças ao seu potencial de produção provada pelo tempo e sua 
ampla capacidade. Com a sua acumulada experiência e para uma maior satisfação dos 
clientes a empresa fornece serviços de consultoria para soluções de problemas de produção 
.

A empresa oferece uma ampla relação de rodízios e rodas,tais como rodízios de esferas, 
rodízios médicos, rodízios de móveis de escritório, rodízios industriais, rodízios giratórios 
institucionais, rodízios rígidos, etc, todos apresentam uma qualidade garantida. Dependendo 
dos requisitos do cliente, a empresa voluntariamente fornece certificados de qualidade 
aprovados por instituições credíveis a nível mundial como a SGS.

Empenhada com a pronta entrega, preços razoáveis e satisfação dos clientes, a empresa 
tem uma reputação confiável como uma eficaz fornecedora de rodas, cujos clientes são de 
diferentes setores em todo o mundo, incluindo móveis, aparelhos eletrônicos, instrumentos 
médicos, carrinhos industriais e compradores em geral.

Tung Tien
Enterprise Co., Ltd.
Rodízios, rodas, rodízios da esféras,
rodízios médicos, rodízios para móveis
e rodízios industriais

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.
No. 26 Fuhsing St., Fu-an Village, Hsiushui 
Hsiang, Changhua Hsien, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-9568
Fax: 886-4-769-5190
Email: tungtien@ms38.hinet.net 
Website: www.tungtien.com

mailto:tungtien@ms38.hinet.net
http://www.tungtien.com


Fundada en 1995 en la provincia de Changhua, en el centro de Taiwán, 
Chang Fu Precision Co. es un dinámico fabricante de muebles 

especializado en muebles de metal incluyendo estantes, estanterías, 
armarios, cajones, contenedores de basura, perchas y accesorios de baño. 
Todos los productos se ofrecen bien acabados o listos para montar.

Chang Fu intenta superar a sus rivales cada vez más competitivos en China, 
que en su mayoría ofrecen precios más bajos, poniendo mayor énfasis en la I 
+ D y el diseño de productos de gama alta. “Operamos principalmente sobre 
una base OEM y ODM”, explica Joe Huang, presidente de la compañía, “pero 
también nos dedicamos a I + D para el desarrollo de productos de diseño 
propio.”

La planta de Chang Fu en Changhua maneja casi todos los procesos de 
fabricación, excepto la pintura, que se subcontrata. “La mayoría de nuestros productos están hechos de metal, 
principalmente de acero inoxidable”, señala Huang. “Sin embargo, algunos productos metálicos necesitan 
acabados especiales, así que subcontratamos a contratistas especializados para los trabajos de revestimiento de 
superficie”.

La empresa adoptó el Sistema de Gestión de Calidad en 
2007 y se convirtió en una empresa con certificación ISO 
9001 en 2008. Para contribuir al movimiento de protección 
del medio ambiente global, Chang Fu trata de utilizar 
materiales reciclables y no tóxicos en sus operaciones de 
producción, emplea el papel reciclado para el embalaje, por 
ejemplo, y la mayor parte del metal que usa es reciclable.

La constante dedicación de la compañía para mejorar la 
calidad de sus productos ha ayudado a mejorar su posición 
en el mercado internacional. La mayoría de sus productos 
han sido patentados en el Reino Unido, Alemania y Taiwán, 
y la mayoría son vendidos a Europa y Japón.

Chang Fu Precision Co., Ltd.
No. 222 Fengtian Rd., Renli Village, 
Puzin Township, Changhua County, Taiwan 513
Tel: 886-4-828-0793
Fax: 886-4-828-0184
E-mail: changfu.co@msa.hinet.net
Website: www.changfu-ind.com  
                        

Chang Fu Precision Co., Ltd.
Muebles de metal 

mailto:changfu.co@msa.hinet.net
http://www.changfu-ind.com


Green May Industrial Mfg. 
Co., Ltd.
camas elétricas, camas para massagem & camas para 
homecare.

Como uma dinâmica fabricante de móveis, Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.  é especializada em projetos e 
fabricação de camas de enfermaria, camas para residência, camas elétricas ajustáveis e camas de massagens.

Baseado em sua experiência em mecanismo de transmissão, a empresa tem desenvolvido com sucesso camas 
elétricas por mais de oito anos que são conhecidas por seus clientes principalmente em hospitais e asilos.

Para atender as diversas necessidades de seus clientes, Green May manteve se trabalhando seriamente em P & 
D para desenvolver camas de alta qualidade e com multifunções . Entre os  seus produtos mais conhecidos são as 
camas para home-care , camas simples, duplo motor ou as tradicionais camas elétricas tri-motor , camas em estilo 
japonês, e camas em estilo europeu para uso doméstico.

A maioria das camas são feitas em aço inoxidável e placas de MDF, que são adquiridas de fornecedores locais 
de prestígio. A empresa sempre se comprometeu a fornecer produtos de alta qualidade aos seus clientes.

A empresa desenvolveu recentemente uma série de leitos ajustáveis que podem ser levantados na cabeceira 
a 85 graus e o pé do leito pode levantar se com um ângulo de 30 graus em função da qualidade dos colchões 
feitos de borracha de silicone ou látex, dependendo da necessidade dos clientes. Além disso as camas podem ser 
desmontadas para embalagem de fácil transporte.

Para hospitais, clínicas e homecare , as referidas camas podem ser instaladas com trilhos em ambos os lados 
para proteger os pacientes ou defi cientes. Além disso, também têm camas com bandejas ajustáveis  em que os 
pacientes ou os defi cientes podem fazer suas refeições.

A Empresa agradece a sua sugestão e promete entrega 
rápida e o melhor atendimento pós – venda.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih 
Dist., Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935
Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw
               www.green-may.com.

http://www.green-may.com.
http://www.green-may.com.tw
mailto:duncan@green-may.com


Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih 
Dist., Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935    Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw ; www.green-may.com  

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
camas elétricas, camas para massagem & 
camas para homecare.

Como uma dinâmica fabricante de móveis, Green May 
Industrial Mfg. Co., Ltd.  é especializada em projetos 
e fabricação de camas de enfermaria, camas para 
residência, camas elétricas ajustáveis e camas de 
massagens.

Baseado em sua experiência em mecanismo de 
transmissão, a empresa tem desenvolvido com 
sucesso camas elétricas por mais de oito anos que são 
conhecidas por seus clientes principalmente em hospitais e asilos.

Para atender as diversas necessidades de seus clientes, 
Green May manteve se trabalhando seriamente em P 
& D para desenvolver camas de alta qualidade e com 
multifunções . Entre os  seus produtos mais conhecidos 
são as camas para home-care , camas simples, duplo 
motor ou as tradicionais camas elétricas tri-motor , camas 
em estilo japonês, e camas em estilo europeu para uso 
doméstico.
A maioria das camas são feitas em aço inoxidável e placas 

de MDF, que são adquiridas de fornecedores locais de prestígio. A empresa sempre se comprometeu 
a fornecer produtos de alta qualidade aos seus clientes.
A empresa desenvolveu recentemente uma série de leitos ajustáveis que podem ser levantados na 
cabeceira a 85 graus e o pé do leito pode levantar se com um ângulo de 30 graus em função da 
qualidade dos colchões feitos de borracha de silicone ou látex, dependendo da necessidade dos 
clientes. Além disso as camas podem ser desmontadas para embalagem de fácil transporte.
Para hospitais, clínicas e homecare , as referidas camas podem ser instaladas com trilhos em ambos 
os lados para proteger os pacientes ou deficientes. Além disso, também têm camas com bandejas 
ajustáveis  em que os pacientes ou os deficientes podem fazer suas refeições.
A Empresa agradece a sua sugestão e promete entrega rápida e o melhor atendimento pós – venda.



Decatur Industries Inc. 
Ferragens para Armários e Acessórios para Móveis

Fundada em 1985, Decatur Industries Inc. cumulou 27 anos de experiência como 
fornecedora de acessórios e ferragens para móveis.

A Linha de produtos da empresa abrange uma ampla gama de acessórios para móveis e 
ferragens para armários, incluindo alças, ilhós, botões, maçanetas, rodízios, corrediças 
de gavetas, dobradiças, ganchos, pés para sofá, conectores, rosca tubos, ferros fundidos, 
fechaduras para janelas,conjuntos de bloqueio , travas, chaves, parafusos, suportes de tampa 
e visores para porta.

A empresa possui um vasto conhecimento das propriedades dos materiais que utiliza , esta 
vantagem se reflete em suas maçanetas, que estão disponíveis em uma ampla variedade 
de materiais, incluindo zamac (liga de zinco), bronze, grama, cerâmica, cristal, vidros 
artesanais, estanho maciço, madeira, aço, alumínio e plástico. Os compradores podem 
escolher entre uma grande variedade de acabamentos que atendam as suas diferentes 
necessidades.

Buscando sempre a satisfação total dos clientes,a Decatur construiu sólidas parcerias com 
importadores de móveis e distribuidores de peças 
a nível mundial e exporta seus produtos para as 
seguintes regiões: América, Europa, Ásia-Pacífico 
e Sudeste Asiático. Como fornecedor e prestador 
de serviços orienta e satisfaz seus clientes com 
uma produção personalizada e integrada, desde o 
projeto até as ferramentas para a fabricação.

Decatur Industries Inc.
7F-3, No. 150, Hoping W. Rd., Sec. 1, Taipei, 
Taiwan 10079
Tel: 886-2-2305-6101
Fax: 886-2-2305-4284
Email: alice@decatur-ind.com.tw
Website: www.decatur.com.tw



Móveis para Escritório

Guangdong Sunteam Steel and Wooden Products Co. é uma 
conhecida e aprovada SGS fabricante chinesa de móveis 

para escritório com uma fábrica de 60.000 m²

 em Shunde na província de Guangdong.

A fábrica está equipada com avançados equipamentos, 
incluindo máquinas de solda, furadores, máquinas de 
prensagem, máquinas de embalagem, máquinas automatizadas 
e outros. Recentemente as instalações foram favorecidas 
tecnologicamente com uma sofisticada máquina de sopro a 
vácuo controlada por computador,como também uma máquina 
seladora automática para serviços pesados e por fim um 
calcador automático importado da Itália.

Guangdong Sunteam tem atualmente uma equipe laboral de mais de 800 pessoas que que produz uma 
variedade de móveis de escritório, incluindo mesas de computador, ecrivaninhas para  PC e laptop como 
também armários de arquivo, bem como suportes de TV e camas infantis. A produção mensal inclui mais 
de 80.000 unidades de móveis de escritório, em parte portando a própria marca “Sunteam” e em parte 

enviados com base de OEM.

Para manter-se em sintonia com as tendências eco-globais e 
cumprir as normas ambientais do governo, a empresa produz 
móveis recicláveis eco-friendly, isentos de tóxicos.A Empresa 
agora é uma importante fornecedora de mesas de computador 
para o Grupo Lenovo, a fabricante No. 1 de computadores 
da China, além de servir o mercado interno, também exporta 
para a Europa, EUA, Japão, Coréia e Sudeste da Ásia.

O constante empenho para melhorar ainda mais a qualidade 
dos seus produtos, juntamente com pronta entrega, serviços 
de qualidade e preços competitivos, a Guangdong Sunteam 
conquistou uma admirável reputação entre seus compradores.

Guangdong Sunteam Steel 
and Wooden Products Co., Ltd.
No. 2, Daojiao Industrial Area, Lecong, Shunde, Guangdong, ChinaTel: (86-757) 2885-3881
Fax: (86-757) 2885-6885
E-mail: sunteam@sunteam.com.cn Website: www.sunteam.com.cn

Guangdong Sunteam Steel 

and Wooden Products Co., Ltd. 

mailto:sunteam@sunteam.com.cn
http://www.sunteam.com.cn


Fundada em 1974, Royce Enterprise Co., Ltd. produz móveis (KD) de placas de aglomerado e MDF, 
oferecendo uma vasta gama de mobiliários  para casa e escritório para clientes em todo o mundo.

Após quase quarenta  no ramo, a Royce é considerada uma fabricante líder global de painéis de móveis. As suas 
instalações em Batam são totalmente certifi cadas ISO 9001 desde 2008 , na Indonésia, a Royce tem atualmente 
um total de 10 edifícios, que abrange uma área total de 64.000 m² para operações de armazenagem, produção 
e escritório, com mais de 700 funcionários altamente qualificados. A fábrica também está equipada com 16 
máquinas injetoras de plástico para produzir 
internamente os principais equipamentos. 
Com a objetivo de manter a atualização 
de serviços e qualidade dos produtos a 
Royce está constantemente aperfeiçoando 
e incorporando  novas facilidades para o 
processo de produção, incluindo o trabalho 
em madeira, injeção de plástico e molduras 
assim como para agilizar os processos de 
fabricação e melhorar o desenvolvimento de 
vários produtos comerciais com o propósito 
de atender as exigências do mercado. 
Atualmente, a empresa aumentou a sua capacidade de produção mensal de até 350 contêineres por turno.

Apoiada por abundantes recursos no suprimento de madeira na Indonésia o seu favorável vizinho do Sudeste 
Asiático, a base de produção da empresa em Batam é capaz de oferecer itens mobiliários com uma ótima relação 
custo-benefício para os mercados globais, com a vantagem competitiva adicional de estar próximo ao Porto de 
Cingapura,que detém um quinto do transbordo do mundo, sendo por isso o mais movimentado mundialmente.

Para acompanhar a tendência mundial dos amigos do ambiente,a Royce também se concentra na 
sustentabilidade do planeta em conformidade com os regulamentos florestais internacionais na utilização dos 
materiais em madeira.

Royce Enterprise Co., Ltd.
23F.-3, No. 508, Chunghsiao E. Rd. 

Sec. 5, Taipei, Taiwan 110

Tel: 886-2-23465160

Fax: 886-2-23460718/9

E-mail: sales@royce.com.tw

Website: www.royce.com.tw

Royce Enterprise 
Co., Ltd.   Design e Fabricação de 

Móveis

ISO 9001:2008

Honeycomb side tableBasic desk

Covered Ioading bay for 22 containers

http://www.royce.com.tw
mailto:sales@royce.com.tw
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