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 مؤسسة تشينج مارس 

و ليد و اشارات ضوئية و اضاءة , قضيب اضاءة سرينا ,اضاءة مبهرة 

 .تحذيرية و مرورية 

  
  

 في تايبي العاصمة شمال تايوان و تخصصت في مجال صناعة العديد من منتجات االضاءة المبهرة و االضاءة التحذيرية 1985تاسست عام 

 .للسيارات 

نت البداية بتصنيع االضاءة التحذيرية للسيارات و من بعدها تطورت لتشمل خطوط انتاج اضاءة الزينون و السرينات و انواع اخري من آا

ر و البحث و خدمة العمالء حققت الشرآة قاعدة قوية و صلبة من سلسلة اماآن و عاما مع التط25و مع مرور اآثر من .االضاءة المبهرة القوية 

 .توزيع منتجات االضاءة القوية للسيارات و ايضا اصبحت مصنع عالمي لحساب الغير عالمية ل

باحجام ,و تقوم الشرآة بتصنيع العديد من االضاءة التحذيرية و المبهرة للسيارات . متر مربع 1300تايوان من يتكون مصنع الشرآة الواقع في 

و قضبان مختلفة و فولت ختلف و ايضا اضاءة ليد قوية و سارينات 

اضاءة ,اضاءة امان قوية ,سارينات متنوعة , قوية داضاءة و قضبان لي

اشارات ,اضاءة دائرية ,محوالت اضاءة , طوارئ و سبوتات 

و اشارات ,JSPSاضاءة , اضاءة خلفية ,ازراز مرورية ,ضوئية 

 .و معدات االمان و مفاتيح الطاقة و القوة, محرآات و الميجافون 

ان الشرآة تبذل مجهودات آثيرة من اجل تقديم منتج عالي الجودة حتي 

تكون في مقدمة منافسيها و آي تقدم منتج ال اي دي متميز في صناعة 

 SAEو من خالال ذلك حصل منتجها عي درجة متميزة هي الدرجة االولي و الثانية في اختبارات الجودة عن طريق , االضاءة التحذيرية 

 .تبارات االمان العالمية الخ

من .للديكورات عالية الجودة ان منتجات الشرآة الجديدة منسلسلة منتجات  قضبان ال اي دي حققت انتشارا واسعا بين المشترين و المصممين 

 و قد تم خالل الغطاء المكون من البيكربونات عالي الجودة و خفيف الوزن فان هذه السلسلة من المنتجات توفر اضاءة قوية و وضوح عالي

 .اختبار المنتج من خالل اليفسبان و بدرجات الوان مختلفة هي العنبر و االزرق و االحمر و االبيض 

 

 

 

Ching Mars Corporation 
10F, No. 502, Daan Rd., Shulin Dist., 
 New Taipei City, Taiwan 
Tel: 886-2-8687-3877 
Fax: 886-2-8687-3833 
Email: sales@chingmars.com.tw 
Website: www.chingmars.com.tw 

 

 

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

