
 
 

  

, معدات صحیة , انابیب فوالذیة لألثاث , ) بارد , حامي ( انابیب فوالذیة , ذیة مرابط فوال

  .منصب فراشي مع مماسك للمنادیل , رفوف تخزین , رفوف 

  

  
  

وتخصصت في تزوید االطواق والمرابط الفوالذیة والمنتجات  1976تأسست الشركة عام 
  .  TAF و ,   ISO 9001الصلبة وتملك شھادتي 

  
ثم تشعبت الشركة , واالت التعبئة , ة في تسویق مواد التعبئة والتغلیف اللینة بدأت الشرك

أسس ھذا المزود مصنعھ لتعزیز قدرة االنتاج  1998في عام . للمنتجات الفوالذیة 
, وتشاركت مع مصنعین مماثلین لھا لتوسیع خط االنتاج لیشمل ادوات االثاث والحمامات 

  .مناصب فراشي مع مماسك للمنادیل , ف التخزین رفو, الرفوف , المعدات الصحیة 
  

مرابط فوالذیة مطلیة بالزنك , تلیین الصلب , خط انتاج الشركة یشمل مرابط فوالذیة 
صفائح , ) بارد , حامي ( انابیب فوالذیة , ادوات ربط , ابازیم فوالذیة , ) مجلفنة ( 

اكسسوارات , ذیة لالثاث انابیب فوال, ) مجلفنة ( وانابیب فوالذیة مطلیة بالزنك 
من من المنتجات تصدر الى اسواق ماوراء % 40. مشاوي وادوات عرض , الحمامات 

  .البحار تحت العالمة التجاریة الخاصة بالشركة 
  

تشاینا ستیل ( ذ العالي الشد ومصدرھا اكبر شركة لصناعات الصلب في تایوان من بین منتجات الشركة رفیعة المستوى المصنوعة من الفوال
وبشكل افضل من الفوالذ , كیلو غرام على االقل في كل ملیمتر مربع  95الفوالذ الرفیع المستوى ممكن ان یتحمل ضغط عالي لحد ,) كورب 

  .المعتاد لیكون مثاال للستخدام الصناعي 
  

وھذه المرابط معروفة لدى المھنیین المحترفین بعد ان خضعت . لبیعھا في الدول الصناعیة " مرابط الشد " طورت الشركة وبشكل عال 
لعملیات طالء خاص وتغلیف بطریقة دقیقة جدًا من خالل سیطرة الحاسوب لتمییز االختالف بالسماكة والتي توافق وبدقة مواصفات ومقاییس 

عطفُا على خبرتھا الطویلة , الى ان الشركة تساعد المشترین االجانب من خالل المصادر في الصین باإلضافة . الوالیات المتحدة واوروبا 
  .والرقم الھائل من العمالء والشركاء 
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