Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Dây đai bằng thép, cuộn thép cán nóng-nguội, ống đồ nội
thất bằng thép, thiết bị vệ sinh, giá đỡ, giá đỡ chứa, giá
đựng bàn chải với giá treo giấy vệ sinh

Được thành lập vào năm 1976, Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. chuyên về
cung cấp dây đai và các sản phẩm bằng thép với các giấy chứng nhận ISO 9001
và TAF.
Công ty khởi nghiệp bằng việc tiếp thị các vật liệu bao bì mềm và máy móc đóng
gói, và sau đó phát triển thành các sản phẩm thép. Năm 1998 nhà cung cấp này
đã thành lập nhà máy để tăng cường năng lực sản xuất và hợp tác với các nhà sản
xuất hạ lưu để tiếp tục mở rộng đội hình sản phẩm bao gồm đồ nội thất và dụng
cụ phòng tắm, thiết bị vệ sinh, giá đỡ, giá đỡ chứa, giá đựng bàn chải với giá treo
giấy vệ sinh.
Đội hình sản phẩm của Young Lee bao gồm dây đai bằng thép, dây đai thép ủ
màu xanh dương, mạ kẽm và sơn phủ, khóa thép, dụng cụ đóng đai, tấm và cuộn
thép cán nóng và nguội, tấm và cuộn thép mạ kẽm, ống đồ nội thất bằng thép,
phụ tùng phòng tắm, song cửa và lưới trưng bày, 40% các sản phẩm đó được xuất
ra thị trường nước ngoài và chủ yếu mang thương hiệu Young Lee.
Trong số các sản phẩm cao cấp của công ty là những sản phẩm được làm bằng
thép chịu kéo siêu cao có nguồn gốc từ nhà sản xuất thép lớn nhất Đài Loan là China Steel Corp. Thép chất lượng cao có thể
chịu ứng suất cao hơn ít nhất là 95 kilogram trên một milimet vuông (kg/mm2), tốt hơn thép chịu kéo cao thông thường và thép
tiêu chuẩn là lý tưởng cho sử dụng trong công nghiệp.
Công ty cũng đã phát triển dây đai chịu kéo cao và siêu cao để bán ở các nước công nghiệp phát triển. Những dây đai này được
biết đến trong số các nhà chuyên nghiệp vì đã trải qua quá trình sơn và phủ đặc biệt được kiểm soát chính xác bằng máy tính để
có độ dày khác nhau đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngoài ra, công ty này còn giúp khách hàng nước
ngoài tìm nguồn hàng tại Trung Quốc, chủ yếu nhờ vào kinh nghiệm hàng thập kỷ của công ty và rất nhiều đại lý và đối tác.
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