
Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Arqueador de fitas de aço, bobinas de aço laminadas a quente e 
a frio, tubos de aço para móveis, equipamentos sanitários, racks, 
prateleiras para armazenamento, suportes para papel higiênico.

A Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.,foi fundada em 1976 é especializada 
no fornecimento de arqueadores de fitas e produtos de aço, certificada ISO 

9001 e TAF.

A empresa iniciou comercializando materiais para embalagem flexíveis e 
máquinas para embalagens, e logo depois se expandiu para produtos de aço. 
Em 1998 este fornecedor implantou uma fábrica para fortalecer a capacidade de 
produção e fez várias parcerias com fabricantes para aumentar ainda mais a sua 
linha de produtos, tais como: móveis, acessórios para banheiros, equipamentos 
sanitários, prateleiras, racks de armazenamento e suportes para papel higiênico.

A Linha de produtos da Young Lee inclui arqueadores para fitas de aço, cintas 
de aço revestidas de azul-recozido, galvanizado, fivelas de aço, ferramentas 
para cintas, chapas e bobinas laminadas a frio e a quente, chapas e bobinas de 
aço galvanizado, tubos de aço para móveis, acessórios de banheiro, grades e 
telas, dos quais 40% são exportados e, sobretudo, com a sua marca Young Lee.

Entre os produtos em destaque da empresa são aqueles fabricados em aço de 
altíssima resistência proveniente da maior siderúrgica de Taiwan, A China Steel 
Corp, com aço de alta qualidade que podem suportar tensões de pelo menos 95 kg por milímetro quadrado, melhor que o aço 
de alta resistência normal e do aço padrão, ideal para o uso industrial.

A empresa também desenvolveu cintas de elevada resistência para as vendas nos países industrializados. Estas cintas são 
conhecidas entre os profissionais porque passam por um processo especial de pintura e revestimento, precisamente controlado 
por computador apresentando diferentes espessuras que atendam com precisão os padrões nos EUA e na Europa. Além 
disso, esta empresa assessora os compradores estrangeiros com abastecimento na Grande China, principalmente graças à sua 
experiência de décadas e grande número de representantes e parceiros.
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