
 .ساللم  ومنتجات الصب في القوالب , مقصات تشذیب , أدوات بستنھ مثل المقصات 

 

 

عالمیًا الشركة مكرسة لتطویر وتصنیع أدوات البستنة ومعترف بھا , في تایوان في مركز مدینة تایشونغ  1991تأسست الشركة عام 
 .كمورد جدیر بالثقة من نوعھ في السوق العالمیة

 

مقصات , مقصات عشب , مقصات تقلیم , مقص سیاج , الشركة اساسًا توفر مقصات التشذیب 
مناشیر وقطاعات انابیب , مقصات تقلیم االفرع , مقصات انابیب المیاه , تقلیم قطب الشجرة 

, مكابس , مقصات ازھار , معاول , لطي مع مرشات وكذلك ساللم تقلیدیة وقابلة ل, بالستیكیة 
 .كرسي اتكاء بال اذرع وإكسسوارات حدائق عامة ذات صلة

 

یتم استقبالھا , " المجموعة الكوكبیة " منتجات الشركة بما في ذلك المطورة حدیثًا سلسلة ادوات 
تصنیع المعدات (افة إلى باإلض. بشكل جید في أمریكا الشمالیة وأوروبا والیابان وأسترالیا والصین 

صناعة العالمة التجاریة (وفالشركة أیضا قادرة تماما على ) تصنیع التصمیم األصلي(و) األصلیة
 .وتقوم بتسویق منتجاتھا تحت عالمات تجاریة مختلفة في جمیع أنحاء العالم) االصلیة

 

لتطویر , الحالي  للشركة االلتزام القوي بالبحث والتطویر ھو العامل الرئیسي للحفاظ على النجاح 
على سبیل المثال قامت , سھولة استخدام ادوات البستنھ خفیفة الوزن لالستعمال الیدوي والمحترف 

الشركة باستمرار بتحسین الیات المعدات والفعالیة وعملت مع معاھد بحث وتطویر محلیة على 
 .تطویر مادة الشفرة 

 

لذلك تقوم الشركة بشكل دائم بإجراء تدابیر لمراقبة الجودة وتمتثل ل , لجودة الى جانب ذلك یولي المصنع اھتمام كبیر با
IQC  ) مراقبة جودة المدخالت ( وIPQC )عملیة مراقبة الجودة (و QA )و) ضمان الجودةTS16949  . ومقابل تلك

االلماني    GSییرومنتجاتھا معتمدة من قبل معا ISO 9001: 2000الجھود تم االعتراف بالشركة من قبل معاییر  
)GeprUfte Sicherheit ( جزء في الملیون 1وتزعم الشركة أن معدل الخلل الناتج ھو أقل بكثیر من. 

 

برنامج لتحسین ظروف واتخذت الشركة مؤخرًا قرارًا حاسمًا لمزید من ترسیخ مكانتھا باعتبارھا الرائدة في صناعتھا وكشركة من العیار العالمي  تنفذ الشركة 
حتى االن عملیات وادارة انتاج الشركة تقوم بتحسین بیئة المصنع والعمال ) . مبادرة اعمال االلتزام االجتماعي ( BSCIل في المصانع تماشیًا مع نظام مراقبة العم

بل , تجاریة المعروفة عالمیا من أدوات البستنة التي ھي معتمدة من قبل لیس فقط عمالئھا، بما في ذلك العالمات ال) مبادرة اعمال االلتزام االجتماعي (لتلبیة معاییر 
فالشركة مورد معتمد بمزایا ممیزة , من الواضح بأن الشركة تتسم بالوعي االجتماعي الذي یھتم بالرفاه الشخصي . كذلك من معاھد الشھادات المھنیة في أوروبا 

انت المصانع ذات االجور البخسھ قلقًا متزایدًا بین المستھلكین والحكومات ردًا على ممكن ان تساعد في دعم الشركات ذات العالمات التجاریة وخصوصًا عندما ك
 .زیادة الطلب على التجارة لتكون الشركة ھي مسؤولھ 
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