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Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.  
  

 . لطاوالت العمل القابلة للتعديل  ET-100BKبراءة االختراع 
  
  
  
  

  

بشكل ,  عام في مجال صناعة االثاث المكتبي 25تملك الشركة خبرة 

واالن تعزز , مكاتب كمبيوتر  ,  OAكراسي , اساسي صناعة اثاث االطفال 

 . 2014الول مرة نھاية عام  التي ظھرت BK 100-ET سلسلة مناضد 

,  ) X(  سم 120 ) * D(  سم 88* ,  ) W(  سم 120قياس , الطاوالت 

الذي ممكن ان يميل تأتي بقطعتين لوح مجسم العلى الطاولة  ,  كغم 50وتزن 

 120وساقين تلسكوبيين من االلمنيوم ممكن تعديلھما لغاية , ً درجة افقيا 25

, كميزة تجعل الطاولة مريحة ,  ارتفاع  سم كأقل73سم كأعلى ارتفاع و 

وحتى مريحة ومناسبة للعاملين الذين يؤمنون بأن العمل على الطاولة بوضعية 

  .الوقوف افضل للصحة  

  

وممكن التحكم بأقدام الطاولة من , ًإمالة سطح الطاولة ممكن تعديله يدويا من خالل الفرامل اليدوية 

 القلق من تسرب الغاز أو القضاء على , رك فعال خالل قضيب مترابط يحرك من خالل مح

الحافة االمامية من . السوائل التي من الممكن ان تحدث عادة من خالل ينابيع الغاز المستخدم 

ًالجزء الخلفي المثبت افقيا يحمل . الطاولة لھا قناة المنيوم لحمل القرطاسية مثل االقالم والمحايات 

  .لة لالشتعال ومقاومة للخدش وجميع الطاوالت غير قاب, شاشات الكمبيوتر أو الكتب 

  

 القضيب الحديدي لتعزيز االستقرار العامودي وتم بثقھا RoHSتم بنائھما متوافقتان مع القدمين 

  .لتالئم األجزاء الداخلية والخارجية

  

يتم تشغيله من  ( CEالمحرك الحاصل على شھادة مع دائرة داخلية الغالق الطاقة لحماية ,  ملليمتر في الثانية 24 كغم في 100يمكن للساقين ان ترفع وزن اعاله 

  .لمنع االنزالق بسبب انقطاع التيار الكھربائي  كغم 100مدعوم بقوة تحامل لغاية , عند الكشف عن زيادة الوزن )  فولت 230 / 110خالل مقبس بالجدار بقوة 

ET-100 BK مع ضمان لمدة سنة طاوالت قوية مع قطع اغلبھا مصنوع في تايوان ,  ھي براءة اختراع.  

  

  

  

Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.  
مقاطعة ,  بلدية ھسيوشوي 2قطاع , شارع تشانغ شوي  , 102طريق  , 63رقم : العنوان 

  .تايوان , تشانغھوا 

  1028-769-4-886: ھاتف 

  2709-768-4-886: فاكس 

  kuang.shin@msa.hinet.net: كتروني لبريد االال

  www.kuangshin.com : ونيااللكترموقع ال



Tai Cheer Industrial Co., Ltd. 
   درج كروي الشرائح 
  
  
  

وفي عام  ،وانتجت تاي شیر محدودة المسوؤلیة بشكل اساسي األت تشكیل كرار زلق كریات  ، 1985تأسست عام 
فإن  ،عاما ) 25(وبخبرة في الصناعة الكثر من ، ادراج بنظام محمل كریات  اتقلاصبحت متخصصة بانتاج زا 1993
  .ة قادرة األن على تقدیم منتوجات عالیة الجودة لزبائنھا الشرك

  
إثنتان في ھووي وتوكو في ، ت تصنیع في وسط تایون اولدى تاي شیر الیوم ثالثة منش

وتوفر الشركة حشوة  ،عة تشانغ ھوا طوواحدة في بوھسین  في مقا ،مقاطعة یون لین 
 ،توسطة المتانة ومتینة جدا ادراج بنظام محمل الكریات م لقاتوزا، زالقات خفیفة 

 ،وبشكل رئیسي لمواد االثاث  ،االمتداد  4\3بامتداد كامل _ وجمیعھا متوفره بنوعین 
  .والمعدات الطبیة  ،والثلجات  ،والعربات ذات النواقیس  ،  OAواثاث 

  
ومنشأتھا لیدھا خطوط انتاج عددھا  2008: 9001ان تاي تشیر مرخصة بنظام االیزو 

  .تنتج منتوجات ذات جودة لتلبیة طلب العمالء  ،مصنع ) 100(
  

ان متانة جودة المنتج والتسلیم الفوري قدرت بشكل عالي من قبل صناع االثاث 
  .المشھورین في اوروبا والوالیات المتحدة 

  
وترحب  ،  OEM، ODM،OBMمنتجاتھا بشكل اساسي أسس وتوفر الشركة 

  .بالطلبات الخاصة بمواصفات خاصة للمستھلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tai Cheer Industrial Co., Ltd. 
196 Hsinchuang Li, Tuku Town, Yunlin Hsien, Taiwan 633 
Tel: 886-5-665-4716     Fax: 886-5-665-4717 
E-mail: taicheer@ms41.hinet.net 
Website: www.proslide.com.tw 



 
 
 
 

  .االفران رفوف , الرفوف وانظمة وحدات , طعام عربات
 

 

 غرف تنظيف معدات , الطعام عربات تصنيع في آمتخصصة 1975 عام الشرآة تأسست

 , الصناعية لإلستخدامات الرفوف وانظمة ووحدات االفران رفوف , الطبية السالل , المستشفيات

 تناول ومعدات والمدارس المستشفيات , دعاتالمستو إلستخدامات وآذلك , والسكنية التجارية

  .الطلب حسب متخصصة منتجات آذلك الشرآة وتزود , والشراب الطعام

 

 بوسائل وتتباهى . تايوان وسط , يونلين مقاطعة في مربع قدم الف 72 بمساحة مصنع الشرآة تدير

 طويلة بخبرة مدعومة شرآةال . جديدة لمنتجات استيعابها توسيع الممكن ومن . لديها المريحة النقل

 , مستقل بشكل االنتاج عمليات بجميع القيام على القدرة لها يتيح مما واالنابيب االسالك تشكيل في

  .والتغليف والتعبئة الطلي , التصفيح , والتلحيم التقويس , التقطيع , االسالك سحب عملية من

 

  مدة تقليل بإستطاعتها التي االجنبية االوتوماتيكية والماآنات العالية كنولوجياالت من موجة الخارج من االخيرة بالسنوات الشرآة ادخلت
 لتوافي والجودة العالية لدقة الىا بمنتجاتها والنهوض العاملة االيدي أجر وتوفير التصنيع 

  .العمالء متطلبات

 

 في صلبة بسمعة الشرآة وحظت , المتسقة النوعية تضمن لإلنتاج المتكاملة القدرة هذه

  .بمجالها المزودين افضل من آواحدة العالم

 

  محالت في واسع بنطاق تستخدم منتجاتها بعض . ابتكاراتها في لإلعجاب مثيرة الشرآة
 , المتحدة الواليات في الشرآة اختراع براءة تسجيل تم . الخ , المعيشة غرف , المستشفيات مطابخ , المستودعات , المتاجر , السوبرمارآت 

 المتحدة الواليات في ) NSF ( للعلوم الوطنية المؤسسة قبل من بها معترف ايضًا الشرآة . المبتكرة لتصميماتها البلدان من وغيرها ناليابا

  .مصنعة آشرآة العليا الشرآة مكانة على االدلة من آمزيد وذلك , االمريكية

 
 
 
 
 
 

King Ming Industry Co., Ltd. 
No. 14, Jingjian St., Yuanchang Industrial Park, Yuanchang 
Township, Yunlin County, Taiwan 
Tel: 886-5-786-1468        E-mail: klicl@ms11.hinet.net 
Fax: 886-5-786-1469       Website: www.klicl.com    



 

M.S. Printing Co., Ltd. 

 ، مينوورق ميال،  زخرفي(بنية الخشب كما يحذدها تعرق اليافه او اتجاهها)التجسع-ورق خشبي

 .بي إي تي جي/بي في سي"وأشرطة

 

 

 

للغببػت هذذّدة الوغؤّل٘ت ."إط.إم"كشعج ؽشكت

بٌ٘ت الخؾب كوب ٗذذدُِب )لصٌبػت عببػت الخجضع

الخؾبٖ ألكزش هي أسبؼ٘ي (-حؼشق أل٘بفَ أّ إحجبُِب

خؾبٖ ّ عببػت بغ٘غت غ٘ش -ّحمذم الؾشكت حجضع.ػبهب

 ّأؽشعت,"بٖ فٖ عٖ"ّ,هضخشفت هلًْت ػلٔ الْسق

بٖ إٕ حٖ "ّ,ّّسق الو٘اله٘ي,بٖ فٖ عٖ"حذْٗل

ّهْاد أخشٓ صذٗمت للب٘ئت إلعخخذاهبث هخخلفت "جٖ

ّحغل٘ف ,ّضغظ الغؾبء,كخصف٘خ الغغخ

ّسلبئك ,ّالخصف٘خ ػبلٖ الضغظ,الجْاًب

حغغ٘ت األسض٘بث ببلشلبئك الفلٌ٘٘ت أّ )الخأسٗض

ّبوٌظْهت هي ,(الببً٘ل)ّحغْٗك الذْاف(الوغبع٘ت

 . الخجضع هخْفشةاألًوبط خؾب٘ت 

 

صلبت ّهوكي حضٌِٗ٘ب بٌمْػ ًبحئت بؾكل -ُّٖ ؽبَ,سائجت جذا"بٖ إٕ حٖ جٖ/بٖ فٖ عٖ"عشاصإى أؽشعت الؾشكت هي 

فئى ُزٍ األؽشعت هوكي ,ّبخغل٘فت هخغْسة ّضغظ غؾبء.هن 0.43هن إلٔ 0.08ّبغوبكت هؼخوذة حخشاّح ب٘ي,إخخ٘بسٕ

ّاألؽشعت ,ّالخصو٘ن الذاخلٖ,دّػلَ٘ فِٖ هزبل٘ت لضخشفت األرب,حصف٘ذِب ػلٔ أعغخ هٌذٌ٘ت ُّٖ عِلت الخٌظ٘ف ببلوبء

 .اإللخصبق ّالمْلبت-راح٘ت 

  

إى الْسق .ّالو٘اله٘ي" بٖ ْٗ"ّ,"عٖ.إى"ّ,"األهٌْ٘"هزل ,إى الؾشكت أٗضب هؾِْسة لؼشضِب حغل٘فبث هخخلفت ػلٔ الْسق

غلف أّ هوكي أى ث"عٖ.إى"د٘ذ أى حغل٘فت,الوغلف هوكي حصف٘ذَ لوجوْػت هي الوْاد دّى الذبجت إلٔ حؾغ٘ببث أكزش

 .حغبغ إضبف٘ب

هكشعت لخغْٗش جْدة الوٌخج ػي عشٗك سفغ ّعبئلِب هزل آل٘بث الغببػت  

 .فئى الؾشكت هؼشّفت كوضّد جذٗش ببلزمت,أعغْاًبث الٌمؼ/ّعلٌذساث

 

M.S. Printing Co., Ltd. 
No. 13, Lane 111, Minsheng Rd., Sec. 3, Daya Dist., Taichung 428, Taiwan 

 1168-2567-4-886 :ُبحف 

 2268-2567-4-886: فبكظ 

 msprint@ms14.hinet.net: البشٗذ االلكخشًّٖ 

 www.msprinting.com.tw: الوْلغ االلخشًّٖ 

 

http://www.msprinting.com.tw
mailto:msprint@ms14.hinet.net




 

Choice Industries Corp. 
 

 في بينغ تانغ جنوبي 1992أنشئت عام 
وأصبحت ,تايوان
للصناعات واحدة من "خيار/تشويس"شرآة

مصنعي األثاث المكتبي القياديين في 
وتتضمن منتجاتها بشكل رئيسي .الجزيرة
وطاوالت ,قواعد

ائن وخز,ومحطات عمل,وآراسي,حواسيب
أو "وتجهيزات أثاث ,ومنصات طاولة,جانبية
 "إيه
  

فإن الشرآة تبنت ,ولضمان جودة المنتج
عمليات تصنيع متكاملة ورفعت باستمرار 
تقنية تصنيعها عن طريق إستخدام تقنيين 
متمرسين وعن طريق تنزيل وسائل متقدمة 

سي "مثل أنظمة اللحام بالروبوط وماآنات 
تجميع العام إضافة إلى ماآنات ال"إن سي

 .وماآنات التعبئة
  

الرئيسية "خيار/تشويس"وتنتج خطوط إنتاج 
الثالث في مصانع أربعة ما مجمله 

وتباع .شهريا"أو إيه"قطعة أثاث 2,000
بشكل رئيسي ,المنتجات محليا وتصدر أيضا
 .إلى اليابان وأمريكا الشمالية

ربحت الشرآة شهادة آيزو في العام ,وأداءها الجيد في التصنيع واإلدارة"آر آند دي"وبفضل جهود 
وتوفير المنتجات التي تلبي هذه ,وهي فخورة بقابليتها على فهم السوق وحاجات المستهلك.1997

 .الحاجات تماما
  

للصناعات "خيار/ستشوي"فإن "إفعلها صح منذ المرة األولى"وبالتمسك بصرامة بفلسفة مشترآة
بما فيها ,الجودة واألفضل في الخدمات-ملتزمة بإرضاء الزبائن عن طريق تقديم منتجات مضمونة

وهي ترحب بالطلبات الخاصة .الشروط-والتصاميم وافية,واألسعار المنافسة,التسليم في الموعد
 .وجميع الطلبات

 .وخزائن ملفات,وأثاث مكتبي,قواعد 

Choice Industries Corp.
No. 37, Jingjin Rd., Donghai Village, Fangliao Township, Pingtung, Taiwan 
Tel: 886-8-866-8847 
Fax: 886-8-866-9988 
E-mail: emily.choice@msa.hinet.net ; choice.ind@msa.hinet.net 
Website: www.choice-tw.com 

http://www.choice-tw.com
mailto:choice.ind@msa.hinet.net
mailto:emily.choice@msa.hinet.net


 

 .طاوالت قھوة وأسرة أطفال , منصات تلفاز , مناضد بارات ومقاعدھا , اطقم لتناول الطعام 

  

ویتم تشغیلھا بنجاح من , موقع الشركة في شمال الصین 
لتوفیر مجموعة واسعة من االثاث الى , قبل التایوانیین 

  .االسواق في الصین والخارج 

, على االنتاج مع الجھود لتحسین تقنیات التصنیع والقدرة 
حققت الشركة التكامل بین مصادر االنتاج للتعامل مع 

مدعومة بمراقبة صارمة على , جمیع عملیات االنتاج 
  .الجودة 

  
  

, مناضد البارات ومقاعدھا , یوفر المصنع بشكل اساسي طاوالت الطعام ومقاعدھا 
طاوالت , عالقات القاعة , منصات العرض , رفوف الستیریو , منصات التلفاز 

كراسي , مكاتب دراسة , خزانات وشماعات , اسرة بطابقین , اسرة االطفال , القھوة 
ومكاتب وكراسي , طاوالت كمبیوتر ومقاعدھا , اثاث مكتبي , وطاوالت الحضانة 

  .الخ , المؤتمرات 

وبكل مرة حوالي , تقدم الشركة منتجات جدیدة مرتین سنویًا , للحفاظ على قوة السوق 
تقدم الشركة ایضًا اسعار , الى جانب االھتمام بالجودة . نموذج جدید  50الى  30

  .منافسة وتسلیم فوري

من منتجات الشركة یتم تصدیرھا الى الوالیات المتحدة كونھا اكبر منفذ 7%
المتبقیة تباع محلیًا تحت عالماتھا التجاریة الخاصة % 30. ھا اوروبا تلی, لصادراتھا 

  .بھا 

خاصة لألطفال والشباب , تركز الشركة حالیًا على تطویر اثاث مبتكر وشخصي 
  .لتلبیة الطلب المتزاید لألثاث في الصین 

  
  
  
  

  

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd. 
East of Sanjing Road, Industrial Area, Shengfang  
Town, Bazhou City, Hebei Province, China 
Tel: 86-316-789-6960 
Fax: 86-316-789-6967 
E-mail: jonathanlo168@gmail.com or 

t.hsiaolun@gmail.com 
Website: www.fwdfurniture.com 

  



 

مراة , عالقات معاطف , طاوالت ومكاتب خشبیة , ي على الطراز الیابان K/Dطاوالت 
طاوالت ومكاتب , ي خشبي مكتب اثاث ,من االنابیب المعدنیة  K/Dاثاث ,تبدیل مالبس 

 .كمبیوتر 
 

 

وھي حالیًا احدى المصنعیین الرواد  1987تأسست الشركة عام 
تصدر الشركة مجموعة واسعة من . المنتجات المنزلیة الصلبة في 

, الوالیات المتحدة واوروبا , لمنزلیة الصلبة الى الیابان المنتجات ا
  .كما تصر الشركة على استخدام نھج صادق لخلق فرص عمل 

. تلتزم الشركة في تطویر منتجات جدیدة وطرح تنوع كبیر 
برنامج الشركة المستمر في البحث والتطویر یخلق منتجات ذات 

  .حقیق رضا العمالء كما تفعل الشركة ما بوسعھا لت, جودة عالیة 

خط انتاج الشركة یشمل االثاث المنزلي سھل االستخدام ومعترف 
على الطراز  K/Dبما في ذلك طاوالت   ISO 9001بھ من قبل 

مراة تبدیل , عالقات معاطف , طاوالت ومكاتب خشبیة , الیاباني 
رفوف , رفوف كتب , مناضد تلفاز , خزائن ملفات,مالبس 

, خزائن للتخزین , مرایا زائفة , طاوالت قھوة , اقراص مدمجة 
, طاوالت ماجونغ , كراسي ومناضد بارات , طاوالت طعام 
اثاث مكتبي , االنابیب المعدنیة من  K/Dاثاث , رفوف ستیریو 

  .واخرى , طاوالت ومكاتب كمبیوتر , خشبي 

التسلیم الفوري , جودتھا الفریدة الشركة معروفة ب
بنت الشركة لھا سمعة قویة . واالسعار المنافسة 

الشركة مزود . من انتاجھا % 95عالمیًا وتصدر 
كما , للتصمیم والمعدات والعالمة التجاریة االصلیة 

فر الشركة منتجات متخصصة لخدمة الزبائن بشكل تو
افضل وترحب في المخططات التنفیذیة والتطویر 

  .المشترك 

نرجوا التواصل مع الشركة , لمزید من المعلومات 
  .باللغة الصینیة او االنجلیزیة 

Ren Gui Wood Co., Ltd. 
No. 5, Lane 45, Chengdu Rd., Shengang Dist.,  
Taichung City, Taiwan 429 
Tel: 886-4-2563-1785, 2561-3803 
Fax: 886-4-2561-9430 
E-mail: rgrg.hb1369@msa.hinet.net 
Website: http://www.ren-qui.com 



 

 .شرآة ويل ترست للصناعات محدودة المسؤولية
.ومحطات عمل,آراسي متالصقة,آراسي مكتب  

وتعد شرآة ويل ترست محدودة المسؤولية ,جنوبي تايوان,في تاينان 1991تأسست عام 
وتتضمن خطوط إنتاجها الرئيسية آراسي .مصنعا قياديا ومصدرا لألثاث المكتبي ومكوناته

وآراسي ,وآراسي إستقبال,وآراسي مناسبة لفسيولوجية الجسم,وآراسي مشبكة,إدارية
 .وملحقات ذات عالقة,ومحطات عمل,وطاوالت مؤتمرات,وطاوالت حاسوب,متالصقة

  
وير والتعاون مع مصممين من خلفيات مختلفة لتط"آر آند دي"ولم توفر الشرآة جهدا إلنجاز

منتجات متميزة وإبتاآارية من األثاث عالي الجودة الذي يلبي الطلبات المتنوعة لألسواق 
 .المختلفة

  
بي آي إف إم إيه "فإن جميع منتجات الشرآة تفحص على معيار,ولضمان الجودة العليا

 .وتايوان,والصين,وأوروبا,ومعظمها مسجلة في الواليات المتحدة"2002-1.إآس
  
ولضمان معايير .م الحياة لويل ترست والشعارالذي يحيا به آل موظف فيهاهي د"الجودة"

عالية  حافة ومعدات فحص-فإن الشرآة إستثمرت بقوة في برامج تصميم قطع,الجودة العالية
ويفحص فريق مراقبة الجودة خاصتها المنتجات عند آل مرحلة من التصنيع من ,الدقة

 .والشحن,والتعليب,الحصول على المواد الخام إلى المنتج النهائي
  

الجودة -مساعدة إياها على تقديم منتوجات عالية,9001-لقد ربحت الشرآة شهادة آيزو
 .سعار التنافسيةللعمالء والخدمات الممتازة إلى جانب األ

  
والشرق ,وتبيع الشرآة اليوم منتجاتها بشكل رئيسي للواليات المتحدة

 .حيث آسبت سمعة جيدة للجودة والموثوقية,واليابان,والمملكة المتحدة,وألمانيا,األوسط
  

وتبقى ويل ترست ملتزمة باإلنتاج المستمرمن المنتجات عالية التشطيب وترحب بالطلبات 
 .من حلوال سريعة ومرنة تلبي جميع الحاجات الخاصة لعمالئهاوتض.من أي نوع

 .شرآة ويل ترست محدودة المسؤولية
منطقة تاينان التكنولوجية ,طريق آي جي الثاني,3.رقم: لعنوان ا

 709تايوان,تاينان,الصناعية
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مماسك , مناصب للحواسیب الشخصیة , مناصب للھواتف , أدراج لوحات المفاتیح 

  .مؤن المكاتب , محافظ أقراص مدمجة , لألوراق 
  
  

أثاث , وھي تصنع مؤن المكاتب  1990منذ تأسیس الشركة عام 

والشركة معروفة جیدًا لخبرتھا , المنتجات الخارجیة للحواسیب , المكاتب 

  .بالجودة  منذ عقود وإللتزامھا

  

تدعمت الشركة منذ عقدین بالخبرة في سكب قوالب البالستیك وكذلك 

وتفخر الشركة بمھارات , المعرفة الھائلة في خصائص المواد البالستیكیة 

التصنیع البارعة لضمان االتساق النوعي ومواعید التوصیل الدقیقة 

  .واالسعار المنافسة 

  

لشركة من منتجاتھا المتكاملة لتزوید إلیجاد قیمة إضافیة للعمالء تستفید ا

دورة انتاج متكاملة من تصمیم القوالب والتطویر وحتى المراحل االخیرة 

وتتوفر المرونة في االنتاج مما یساعد الشركة على سرعة , من االنتاج

  .إطالق منتجاتھا للفوز باالسواق بسھولة 

  

بما في ذلك رفوف )   soho( وأثاث مكاتب  OA )  ( تغطي فئات منتجات الشركة مجموعة واسعة من لوازم 

مناصب , مماسك لألوراق , ادراج لوحات المفاتیح , محافظ االقراص المدمجة , خزائن الملفات , الحواسیب 

معظم  . الخ ...ب ومناصب الحواسی, حاضنات فأرة الحواسیب , رفوف للتخزین , محافظ لألقالم , للھواتف 

على سبیل المثال رفوف الحواسیب مصممة بشكل خاص لتعزیز . الخصائص المقدمة ممیزة ومطلوبة عالمیًا 

  . ومشكلة ھندسیًا للحد من التعب عند االستخدام الطویل , تبدید الحرارة من أجھزة الكمبیوتر الشخصیة والمحمولة 

  

وتزوید العمالء بالمعدات االصلیة لتمكینھم من التعامل مع المنتجات ُتعنى الشركة الجودة والنزاھة في التصنیع 

  .بإقتدار وسھولة تامة 

  
 
 
 
 

Jia Hung Enterprise Co., Ltd. 
No. 77, Chipan Lane, Gonehen Li, Lukang Town, 
Changhua County, Taiwan 
Tel: 886-4-777-9606    Fax: 886-4-777-0406 
Email: jiahung@ms56.hinet.net 
Website: www.jiahung.com 

http://www.jiahung.com
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ومكاتب صندوق ,وخزائن عرض ألمنیوم,خزائن عرض كاملة الرؤیة
  .وخزائن زاویة ركنیة,كاش/محاسبة

 
 
  
 
   

تانغ "كرست شركة ,1988منذ تأسیسھا عام 
الصناعیة لتصنیع معدات البنائیین وتجھیزات ذات "یي

  .عالقة لكلي اإلستخدامین السكني والتجاري
   

صناعة معدات البنائیین مثل لقد بدأت الشركة ب
  وفي اغلب ,وبعد ذلك تفرعت إلى األثاث,المزالیج

بنت خطا إنتاجیا كامال یشمل مجموعة من خزائن ,وبعد سنوات من العمل الجاد.األحیان خزائن العرض والخزائن
مكاتب صنادیق ,وخزائن عرض المجوھرات,الرؤیة-الكاملة الرؤیة وخزائن العرض نصفیة-العرض
إضافة إلى ,وخزائن الزاویة الركنیة المتنوعة,وخزائن العرض المصنوعة من األلمنیوم,وأرفف العرض,كاشیر/ةالمحاسب

  .للعرض"لید"تجھیزات ذات عالقة ومؤشرات 
   

جمیعھا من "تانغ یي"إن خزائن عرض وخزائن 
ودة عالیة ومظھر مظھرا ج"ثوري"طراز 

إنھا تصدر إلى أرجاء .األنظار-خارجي یخلب
وعلى األغلب إلى الوالیات ,العالم

  وتطلب خصیصا من قبل متاجر,المتحدة
فإن ,وعشرات اآلالف من التجھیزات المتعددة,خزانة عرض وخزانة 1.000وبإنتاج شھري یصل ألكثر من .التجزئة 

فإن ,مسنودة بتقنیات تصنیع كاملة وعقود من الخبرة الطویلة).ات أصلیةتصنیع معد"(أو إي إم"الشركة ترحب بطلبات 
  ).تصنیع نماذج أصلیة"(أو دي إم"تستطیع أیضا التعامل مع طلبات "تانغ یي"
   

بنت سمعة قویة بین زبائن ومنافسین كمزود "تانغ یي"فإن ,مستمر لتطویر ثابت"آر آند دي"متمسكة بقوة بمبادئ التكاملیة و
  .مشكالت ممتازة - قة وبقدرة معالجةجدیر بالث

  
  

Tang Yi Industrial Co., Ltd. 
No. 20, Alley 52, Lane 247, Lucao Rd., Sec. 2, Lukang Township, Changhua County 505, Taiwan 

 5718-776-4-886: ھاتف 
 6706-776-4-886: فاكس 

  royko_yen@yahoo.com.tw: روني البرید االلكت
 www.tang-yi.com.tw: الموقع االلكتروني 
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 Power Cast Co., Ltd. 
التصنيع باستخدام  وقطع ماآينةالزنك، أللمنيوم والسباآة في القوالب باستخدام ا

 .صياغة وتشكيل المعادنوقطع الضغط و، الحاسب اآللي
 

، وهي متخصصة في صنع قالب الصب والمنتجات المعدنية للسباآة في قوالب وقطع عالية 1979 في عام شرآة باور آاست المحدودةتأسست 

 .آلليالدقة من ماآينات التصنيع باستخدام الحاسب ا

 

ومعدات ذات  منسقة شرآة باور آاست أداة تفتيش، رآبت منتجات ذات جودة عالية إنتاج لضمان

 .2004 في عام 9001:2000ونالت شهادة أيزو  2003في عام  صلة

  

القليلة  الشرآة على مدى السنوات انخرطت المتنوعة ، والمنتجات مع تقديم الخدمات المتكاملة

صياغة ) الصب بطريقة الشمع المتبدد(، والصب االستثماري لقوالبالسباآة في ا الماضية في

 وقطع خراطة ،األلومنيوم بالبثق تشكيل وقطعحقن البالستيك الجاذبية ، و صبوتشكيل المعادن ، 

 .صناعات المختلفةالمواد لل مختلف في التصنيع باستخدام الحاسب اآللي أو تحول ماآينات

 

آما تنتج عدادات تتفق مع . للعدادات الميكانيكية" ميكي" عالمتها التجارية لدى شرآة باور آاست

 .القاعدة أو بدون قاعدة في العديد من األلوان

 

وتمتلك الشرآة آالت التصنيع باستخدام الحاسب اآللي الخاصة لتصنيع قطع الغيار في مختلف 

آما أن لديها . درة تحمل عاليةالمواد، مثل الزنك واأللومنيوم والنحاس والحديد والصلب مع ق

خطوط تجميع خاصة وتساعد العمالء على تجميع منتجاتهم من الجزء األساسي إلى األجزاء 

 .المنتهية

 

  .ODM أو OEM عاون بتآثيرًا آما أن شرآة باور آاست ترحب

  

  

  

  

  

  

  

Power Cast Co., Ltd 
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town,  

Changhua County, Taiwan 508 
 4871-755-4-886: الهاتف 
 5715-756-4-886: فاآس

  service@powercast.com.tw: البريد اإللكتروني 
  شرآة باور آاست–السباآة في القوالب : العنوان                                                                 www.powercast.com.tw :الموقع 

http://www.powercast.com.tw
mailto:service@powercast.com.tw


 
 

Tung Tien Enterprise Co., Ltd. 
عجالت الكرویة، ال عجالت، العجالت، العجالت الكراسي

األثاثعجالت الطبیة،  OA الصناعیةالعجالت ، و  
  

  
 عجالت لصنع شركة تونغ تیان للمشاریع المحدودة فقد تم تخصیص، 1975في عام  منذ تأسیسھا

  .تایوان ھذا النوع فيفي  الخبیرین صانعینال باعتبارھا واحدة من مختلفة
 

مع ، كل عام مختلفة عجالت ملیون وحدة من 7- 6على إنتاج  فإن الشركة قادرة، في الوقت الحاضر
التعامل مع طلبات صانع المعدات صانع بإمكان ال  .إلى األسواق الخارجیة یذھب الذي من 60%

معرفتھا  معو. الوافرة اوسعتھ المختبرة مع الزمن اإلنتاجیة قدرتھا، وذلك بفضل األصلیة كذلك
  .إلرضاء العمالءالخدمات االستشاریة اإلنتاج و حل لمشاكل توفیر، یمكن للشركة المتراكمة

  
الطبیة، عجالت الكرویة، ال عجالت، العجالت، العجالت الكراسي مجموعة واسعة من وتقدم الشركة

 عجالتعجالت الدوارة، والالمؤسسیة، ال، العجالت الصناعیةالعجالت المكتبي، و األثاثعجالت 
عن طیب خاطر متطلبات العمالء، فإن الشركة توفر تبعًا لو .متسقة جودة، وكلھا ذات ..الصلبة، الخ

  .اس جي اس مثل على الصعید العالمي المعتمدة من قبل المؤسسات الموافق علیھا شھادات الجودة
 

 على نطاق واسع تشتھرفإن الشركة ، للعمالءبأسعار معقولة والرضا التسلیم الفوري، وب ملتزمة
في جمیع أنحاء  من مختلف القطاعات یأتي إلیھا الزبائن، والتي للعجالت ومختصجدیر بالثقة  كمورد
الصناعیة وتلك الخاصة األدوات الطبیة والعربات اإللكترونیة، و، واألجھزة بما في ذلك األثاث، العالم

 .بالتسوق
 
 
 
 
 
 
 
 
Tung Tien Enterprise Co., Ltd. 
No. 26 Fuhsing St., Fu-an Village, Hsiushui Hsiang, Changhua Hsien, Taiwan 504 
Tel: 886-4-768-9568 
Fax: 886-4-769-5190 
Email: tungtien@ms38.hinet.net 
Website: www.tungtien.com 
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. محدودة المسؤولية"دان ييه وي تىوغ"شركة

. كراسي مكتب( عجالت صغيرة في قائمة الكرسي لتسهيل تحريكه)دحروجات 

  

نمذ بُج .وحمع فٍ وطط حاَىاٌ,وبشكم رئُظٍ نكزاطٍ انًكخب,يصُع يخخصص نهذحزوخاث( دٌ واٌ دبهُى حٍ")داٌ ٍَُ وٌ حىَغ"إٌ شزكت

. يحهُا وخارج انبالد,فٍ انظىقانشزكت طًعت يزيىلت 

  

بٍ "حعًم باطخًزار نزفع حكُىنىخُا انخصُُع خاصخها وحطىَز دحزوخاث "دٌ واٌ دبهُى حٍ"فئٌ ,وبانخشاو غُز يخزدد باندىدة

نمذ طبمج انشزكت حكُىنىخُا نصك خذَذة .إضافت إنً انُُهىَُت يُها,األداء-عانُت"َى

.. ٌ أطىأ ظزوف انخدزبتخاصخها حخً ال حخعطم ف"بٍ َى"نذحزوخاث 

  

كًا طبمج انشزكت أَضا حكُىنىخُا لىنبت بالطخُك يخطىرة نخطىَز دحزوخاث ثُائُت 

إص خٍ "وحضًٍ شهادة .انخصًُى ألطىاق يخزفت-وفزَذة,ويخعذدة األنىاٌ,انهىٌ

". دٌ واٌ دبهُى حٍ"اندىدة نًعظى يُخداث "إص

  

نبانغ عذدها ثالثٍُ شخصا حُخح يا يعذنه وانُىو فئٌ انمىي انعايهت انخبُزة نذي انشزكت ا

وبشكم رئُظٍ فٍ ,وحظىق انذحزوخاث عانًُا.دحزوخت شهزَا250,000حىانٍ 

. وانشزق األوطط,وانصٍُ,وانُاباٌ,وبىنُذا,وإطباَُا,وانبزاسَم,انىالَاث انًخحذة

  

دٌ واٌ دبهُى "وحبُع 

أو ححج أحزف يُفزدة ,"دٌ واٌ دبهُى حٍ"يُخداحها ححج عاليخها انخدارَت انخاصت "حٍ

فمذ ارحفعج عائذاث انشزكت ,وبفضم شعبُت دحزوخاحها".واٌ"و,"فٍ"و,"إص"يثم 

. وانخطهع َحى ًَى يظخًز هذا انعاو يشزق 2012عاو % 50

وبذأ انًصُع .َذث يؤخزا يصُعا خذَذافئٌ انشزكت ع,وإلرضاء طهب انظىق انًخُايٍ

. اندذَذ اِنٍ كهُا انعًم فٍ كاَىٌ انثاٍَ يٍ هذا انعاو

  

بدًُع انطهباث وهٍ واثمت يٍ لذرحها عهً حشوَذ انًشخزٍَ " دٌ واٌ دبهُى حٍ"وحزحب

وأفضم انخذياث عهً ,وحظهُى فٍ فىرٌ,وباطعار يُافظت,اندىدة-بًُخداث عانُت

. اإلطالق

  

. انزخاء اإلحصال بانشزكت بانهغت اإلَدهُشَت,نًعهىياثنًشَذ يٍ ا

  

 

 

 

. محدودة المسؤولية"دان يي وي تىوغ"شركة
 542حاَىاٌ,كاوحاٌ َاَخاو,4لظى ,طزَك داَهىاَغ,353.رلى: انعُىاٌ  

 9985-231-49-886: هاحف 

 9938-231-49-886: فاكض 

 da.yin.jill: طكاٌ بٍ 

 dywt95@hibox.hinet.net, dywt99@dywt.com.tw :انبزَذ االنكخزوٍَ 

 www.dywt.com.tw: انًىلع االنكخزوٍَ  
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Landmega Furniture Co., Ltd. 
 .ومواد جلوس,آمبيوترات/وطاوالت حواسيب,أثاث مكاتب 

لألثاث محدودة المسؤولية هي مصنع أثاث صيني قيادي "الندميغا"وشرآة,1991أسست عام 
طة فإن الشرآة مرتب ,"غوانغدونغ"في إقليم "فوشان"متر مربع في 42,000وبقاعدة إنتاج تغطي .ومصدر

وآراسي  , بشكل اساسي في إنتاج األثاث المكتبي ومنتجات المقاعد المتنوعة بما فيها آراسي الموظفين
 , البارات/وآراسي الحانات , ريكالينير/والكراسي الهزازة , وآراسي الزوار ، المدراء

 ,اوالت المؤتمراتوط , وآراسي الفوالذ القابلة للطي , المقاعد الطويلة المنجدة ذات الذراعين/والصوفات
   .إضافة إلى جميع أنواع اإلآسسوارات المعدنية,الكمبيوترات/وطاوالت الحواسيب

  
عامل 1,000التقنيين معا مع أآثر من/تستخدم مجموعة من المصممين المحترفين والفنيين"الندميغا"إن 
 آما أنها رآبت .ماهر

وماآنات ,وماآنات قص اإلسفنج,وبوتات اللحام عددا آبيرا من ماآنات التصنيع المتطورة والمعدت مثل ر
 .الكمبيوتر/واألدوات الرقمية المدارة عبر الحاسوب,النقش الليزرية

  
لديها فريق ضبط جودة صارم يراقب آل مظهر من عملياتها التصنيعية من "الندميغا"فإن,وعالوة على ذلك

مبلغا آبيرا من المال 2004ثمرت الشرآة عام فقد إست,ولضمان نوعية منتجاتها.القيادة واإلنتاج إلى التسليم
إس جي "و"تي يو في"في سلسلة من أدوات اإلختبار والتي ساعدتها على تحقيق معايير دولية مثل

 ".بي في"و,"وإس تي آر,"إس
  

تتقيد بصرامة بسياستها الجماعية  بتدريب "الندميغا"فإن ,9001:2000وبتطبيقها لنظام ضبط الجودة آيزو
  .وضامنة أفضل جودة,أولى-وعارضة خدمات درجة,مطبقة إدارة علمية,موظفين ممتازين

وبعض عمالئها هم متاجر مشهورة ومخازن . دولة وأقليم110إن منتجات الشرآة بيعت إلى أآثر من 
وأوفيس , "آافورم"و, "وآارفور, "وأوشان, "وولمارت"و, "جيه واي إس آيه"بمن فيهم ,اسي مشهورينآر

 ".وسوديماك, "وأوفيس وورآس, "ديبوت
  

ملتزمة ببذل أفضل ما لديها " الندميغا"فإن,"والخدمة أوال,الموثوقية أوال,الجودة أوال"مرتكزة على فلسفتها 
ان بأن الجودة العالية والتصميم اإلبتكاري هي ميزاتها التنافسية ثقة باإليم.لتلبية حاجات الزبائن

فإن الشرآة آسبت شعبية متزايدة بين ,ومرآزة على تقديم منتجات ذات جودة بأسعار منافسة,األساسية
 .الزبائن في الوطن وفي الخارج

Landmega Furniture Co., Ltd. 
No. 2, Qifeng Ind. Zone, Lishui Town, Nanhai 
District, Foshan City, Guangdong Province, China 
Tel: 86-757-8560-6078 
Fax: 86-757-8560-6098 
E-mail: landmega-6@landmega.net 
Website: www.landmega.net 

http://www.landmega.net
mailto:landmega-6@landmega.net


 Chang Fu Precision Co., Ltd. 

  .أثاث معدني 
  

  
  

تشانغ فو "وشركة,وسط تایوان" تشانغ ھوا"في مقاطعة  1995أنشئت عام 
ھي مصنع أثاث حیوي یتخصص في األثاث المعدني الصغیر " بریسیشین

وسالت ,واألدراج,والخزائن,واألرفف,متضمنا المناصب
وجمیع المنتجات تقدم على شكل .لحماموإكسسوارات ا,والعالقات,المھمالت

 .مخفض السعر أو جاھزة للتجمیع
  

تحاول التفوق بذكاء على منافسیھا المتزایدین في "تشانغ فو"إن 
عن طریق وضع تركیزأكثر على ,والذین غالبا یعرضون اسعارا أقل,الصین

جو /ویوضح رئیس الشركة.الھدف- وتصمیم منتجات عالیة"آر آند دي"
لكننا أیضا ,"أو دي إم"و"أو إم إي"نعمل غالبا على اسس نحن "ھیوانغ

 ."ذاتیا- لتطویر منتجات مصممة"آر آند دي"نشترك في
  

والذي یتم بتعاقد ,في تشانغ ھوا تقریبا جمیع العملیات التصنیعیة ما عدا الطالء"تشانغ فو"ویدیر مصنع 
رئیسي من الفوالذ المقاوم إن معظم منتجاتنا مصنوعة من المعدن وبشكل "ھیوانغ/ویشیر.خارجي

لذا فنحن نوكل ھذا العمل ,فإن بعض المنتجات المعدنیة تحتاج إلى تشطیبات خاصة,وعلى كل حال"."للصدأ
 ."الوجھ- لمتعھدین متخصصین في عملیة طالء

  
وحازت  2007جودة في العام وتبنت الشركة نظام إدارة ال

وبالنسبة إلى .2008في العام  9001على شھادة اآلیزو
تحاول "تشانغ فو"فإن ,مساھمتھا في حركة حمایة البیئة العالمیة

أن تستخدم موادا قابلة للتدویر وغیر سامة في عملیاتھا 
ومعظم ,على سبیل المثال,وتستخدم ورقا مدورا للتعبئة,اإلنتاجیة

 .ستخدمھ قابل للتدویرالمعدن الذي ت
  

وساعد إلتزام الشركة المستمرلتعزیز جودة منتجاتھا على 
وسجلت معظم منتجاتھا في .رفع مركزھا في السوق الدولیة

ویباع معظمھا إلى أوروبا ,وتایوان,وألمانیا,المملكة المتحدة
 .والیابان

  
 

Chang Fu Precision Co., Ltd. 
No. 222 Fengtian Rd., Renli Village, Puzin Township, 

Changhua County, Taiwan 513 
 0793-828-4-886:  ھاتف
 0184-828-4-886 :فاكس 
   changfu.co@msa.hinet.net:االلكتروني  البرید
  ind.com-www.changfu ::االلكتروني  الموقع

http://www.changfu-ind.com
mailto:changfu.co@msa.hinet.net


 شرآة جرين ماي الصناعية المحدودة
  آهربائية، أسّرة تدليك، أسّرة التمريض المنزليأسّرة 

  
في تصميم وصناعة ) التي تعتبر شرآة ناشطة في صناعة المفروشات(تتخصص شرآة جرين ماي الصناعية المحدودة 

  .أسّرة التمريض المنزلي واألسرة المنزلية واألسرة القابلة للتعديل آهربائيا وأسرة التدليك
  

ل تقنية نقل الحرآة، تقوم الشرآة بنجاح بتطوير أسرة آهربائية لمدة تزيد عن ثمان ومعتمدة على خبرتها في مجا
  .وتعتبر هذه األسرة شائعة بين عمالء الشرآة، خاصة المستشفيات ودور المسنين. سنوات

  
 وحتى تلبي االحتياجات المتنوعة لعمالئها، واصلت شرآة جرين ماي العمل في مجال البحث والتطوير بهدف تطوير

فمن بين منتجاتها الشائعة أسرة التمريض المنزلي، واألسّرة المنزلية المفردة . أسّرة متعددة االستخدام وعالية الجودة
والمزدوجة، واألسرة الكهربائية ثنائية وثالثية المحرك، واألسرة المنزلية على النمط الياباني، واألسرة المنزلية على 

  .النمط األوروبي
  

الشرآة من الفوالذ المقاوم للصدأ واأللواح الليفية متوسطة الكثافة، والتي يشتريها مزودون محليون تصنع معظم أسّرة 
  .فلطالما التزمت الشرآة بتزويد منتجات عالية الجودة لعمالئها. مرموقون

  
 درجة 85وقد قامت الشرآة مؤخرا بتطوير سلسلة من األسّرة القابلة للتعديل والتي يمكن رفعها في المقطع الرأسي لحد 

 درجة، جنبا إلى جنب مع فرشات عالية الجودة مصنوعة من المطاط السيليكوني أو 30وفي المقطع السفلي لحد 
لذلك، يمكن تفكيك هذه األسّرة، األمر الذي يسهل رزمها  وباإلضافة. بحسب حاجة الزبائن) عصارة الشجر(الالتكس 
  .ونقلها

  
أما عند استخدام هذه األسرة في المستشفيات ودور المسنين، يمكن تجهيزها 

وقد تم أيضا تجهيز هذه . بحواجز جانبية لحماية ضعاف الصحة والمعاقين
آلوا األسرة بصينيات قابلة للبسط يمكن لضعاف الصحة أو المعاقين أن يأ

  .عليها
  

وقد قامت شرآة جرين ماي مؤخرا بالكشف عن سلسلة فرشات عالية 
الجودة مجهزة بتقنية صممت خصيصا لتالءم األنواع المختلفة من األسرة 

  .الكهربائية، ويمكن تعديلها لألعلى واألسف مع األسرة
  

  .ترحب الشرآة بأي طلبات شراء وتعد بتوصيل سريع وأفضل خدمات ما بعد البيع
  

  شرآة جرين ماي الصناعية المحدودة
  414، مقاطعة وجيه، مدينة تايشنغ، تايوان 1، طريق هسينان، تقسيم 506، ممر 500، زقاق 80رقم 
  1935-2335-4-886: هاتف
  1301-2335-4-886: فاآس

  duncan@green-may.com:      بريد الكتروني
 www.green-may.com.tw     ,        www.green-may.com: الموقع االلكتروني

http://www.green-may.com
http://www.green-may.com.tw
mailto:duncan@green-may.com


 

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd. 
  أسّرة آهربائية، أسّرة تدليك، أسّرة عناية صحية منزلية

تعتبر شرآة جرين ماي الصناعية المحدودة من الصانعين المتميزين لألسّرة، 

  :وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات التي تصنف إلى ثالث فئات

ئية، أسّرة تدليك، فرشات أسّرة منزلية لالستخدامات العامة، أسّرة آهربا -

 .القابلة للطوي، أسّرة استرخاء على النمط األوروبي" فوتون"

 .أسّرة طبية وأسّرة العناية الصحية المنزلية -

 .أسّرة مصممة خصيصا حسب طلب الزبون -

لدى الزبائن، خاصة أثبتت األسّرة الكهربائية لشرآة جرين ماي، التي تم تطويرها قبل أآثر من ثمان سنوات، أنها مرغوبة جدا 

  .المستشفيات ودور المسنين

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على األسّرة عالية الجودة ترآز الشرآة على تطوير أسّرة عملية ومبتكرة مصنوعة بشكل رئيسي 

  .من الحديد المقاوم للصدأ وخشب مضغوط متوسط الكثافة يتم شرائه من مزودين محليين معروفين

وتحتوي . باإلضافة لذلك يمكن ترآيب حواجز على طرفي األسّرة من أجل حماية المرضى الضعفاء أو المعاقين في المنزل أو المستشفىو

  . األسّرة أيضا على صواني يمكن للشخص طريح الفراش أن يأآل عليها

  

 .تضمن شرآة جرين ماي توصيال سريعا لمنتجاتها، والتي تباع في جميع أنحاء العالم

ين ماي مؤخرا سلسلة من األسّرة القابلة للتعديل وذات مقطع طورت شرآة جر

وتصنع %. 30رفعه بنسبة  درجة ومقطع سفلي يمكن 85علوي يمكن رفعه حتى 

فرشات هذه األسّرة إما من المطاط السيليكوني أو الالتكس بحسب احتياجات 

 .ويمكن أيضا فك هذه األسّرة بهدف تغليفها ونقلها بكل سهولة. الزبون

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih 

Dist., Taichung City, Taiwan 414
  1301-2335-4-886 :فاآس      1935-2335-4-886: هاتف

  duncan@green-may.com: بريد الكتروني
  www.green-may.com.tw ; www.green-may.com: موقع الكتروني
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Hou Lih Co., Ltd. 

  شرآة هاو لي المحدودة
  قضبان ستائر، سنارات، مقابض ومستلزمات اثاث اخرى

 
 

.  عاما26 تعمل الشرآة في صناعة االثاث والتجهيزات على مدى اآثر من 
شرآة هاو لي المحدودة هي مورد ريادي من تايوان للقضبان الخاصة 

رات والحلقات والمقابض والسحابات والمقابس والكتفيات بالستائر والسنا
. الخ...ومسامير تثبيت الرفوف  

باالضافة الى تصميم وتصنيع معدات الستائر واالثاث، تنتج 
الشرآة الحديد المطلي آهربائيا والخشبي وانابيب المنيوم ضمن 

  . مواصفات عديدة
 الشرآة خالل سننين من بذل الجهود على تطوير االنتاج، حققت

تكامال رائعا مكنها من تجسيد التطور والتصميم والتصنيع فضال 
   .عن التعبئة والتغليف بدعم من االسعار التنافسية والتسليم الدقيق

تستجيب شرآة هاو لي بصورة اساسية لطلبات الشراء االصلية 
ء العالم من انتاجها يصدر لجميع انحا% 90والمنصعة وان 

وعلى راسها الشرق االوسط واوروبا واسيا وامريكا الشمالية 
  .والوسطى والجنوبية

لتلك الطلبات ترحب الشرآة بطلبات خاصة تقوم على باالضافة 
تصاميم وعينات يقدمها العمالء وتستجيب الشرآة بسرعة بتقديم 

  .العروض
جات تشدد شرآة هاو لي على التزامها بمبادرات التطوير والمنت

العالية الجودة وذلك لتقديم افضل الخدمات حول العالم وتفخر 
بمعرفتها باالتجاهات الحالية وعليه فهي قادرة على تقديم افضل 

  .سويقيةالمنتجات الت

 
 
 
 
 

 

Hou Lih Co., Ltd. 
 

No. 9, Lane 262, Changnan Rd. 
Sec. 2, Changhua, Taiwan 500

  9958-2399/738-737-4-886  هاتف
  7872-738-4-886 آس   فا

tw.com.houlih@sales البريد االلكتروني  
tw.com.houlih.www وني  الموقع االلكتر
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 ديكاتور للصناعات انك

. سنة بصفتها موردا لترآيبات ومعدات االثاث27 وتحظى بخبرة تقدر ب 1985تاسست عام    

، الحلقات تضم حافظة منتجات الشرآة مجموعة واسعة من ترآيبات االثاث ومعدات الخزائن يشمل المقابض

 . ، مجموعات اقفال ودعاماتالسنانير، الموصالت ،درج عجالت، شرائحمقابض األبواب،  والمقابض،

  

تملك الشرآة خبرات وخصائص المواد التي تستخدمها وهذه الميزة تنعكس على المقابض المتاحة في مجموعة وتشكيلة 

واسعة من المواد تشمل لدائن الزنك والنحاس والسيراميك والكريستال واني بيوترية والخشب والفوالذ وااللمنيوم 

  .تري اختيار ايا من منتجات القائمة التي تفي بمتطلبات عديدةيستطيع المش. والبالستيك

  

بالثبات المستمر الحاصل بشان رضا العميل، بنت الشرآة عالقات وطيدة مع مستوردي القطع الخشبية لالثاث والموزعين 

المورد الذي يعطي اولوية . حول العالم وصدرت منتجاتها الى امريكا واوروبا ومنطقة اسيا والباسفيك وجنوب شرق اسيا

  . واالدوات والتصنيعللخدمات يلبي احتياجات العميل من حيث التصميم

  .ناعات انكديكاتور للص
  

  شرآة ديكاتور للصناعات
Decatur Industries Inc. 
7F-3, No. 150, Hoping W. Rd., Sec. 1,  
Taipei, Taiwan 
Tel: 886-2-2305-6101 
Fax: 886-2-2305-4284 
Email: alice@decatur-ind.com.tw 
Website: www.decatur.com.tw 

 
 

Decatur Industries Inc. 
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LCH Products Inc. 
 شرآة ل سي اتش للمنتجات

  اضاءة، مقابض، حرف خشبية، شرائح محامل آروية، مقابض، مثبتات وترآيبات

  

 عاما، تعلم الشرآة 24بعد ان آانت متخصصة في صناعة التجهيزات لمدة 

مع وجود مصانع االنتاج في تايوان والصين، الشرآة . آيف تساعدك جيدا

  .  اسعارا تنافسية ومنتجات الجودةقادرة على ان تقدم

 المعروفة -عمل فريق البحث والتطوير في الشرآة على تطوير اضواء ليد

متشارآة مع العديد من .  لكل انواع الكابينات واالرفقق–باسم سلسلة فيتون 

. الدول، تعمل هذه المنتجات على البطاريات وال تتطلب تمديد االسالك

 واسعة من مستلزمات االثاث وتشمل المقابض تستطيع ان تختار من مجموعة

  . وشرائح االدراج والمفصالت وغيرها

الخدمات سواء . تتبنى الشرآة سياسة التكاليف المتدنية لتقديم اسعار معقولة

االصلية او حسب الطلب متاحة في الشرآة في هونغ آونغ اي الشرآة التابعة، 

  . الفريق المتمرس متاح لتقديم خدمات ما بعد البيع آلما طلب ذلكحيث

لترسل طلبياتك بفعالية عن طريق المورد الطموح يرجى االتصال مع ل سي 

  .اتش اليوم

  

  
LCH Products Inc. 
No. 143, Sec. 5, Roosevelt Rd., Taipei 11681, Taiwan 
Tel: 886-2-2931-3696 
Fax: 886-2-2931-3559 
Email: info@lch-bwl.com.tw 
Website: www.lch-bwl.com 
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قواندونغ صن تيم للمنتجات الفوالذية والخشبية هي صانع صيني شرآة ان 
في " شتوي" متر مربع في 60000مصنعا مساحته لالثاث المكتبي يمتلك 

 .SOSاقليم قواندونغ بالصين وحاصلة على موافقة 
نع مجهز بمعدات متطورة بما فيها ماآنات اللحام ، والثاقبات ، ان المص

 وماآنات الضغط ، وماآنات التغليف ، واالت الية اخرى ، وتم تزويد
المعدات حديثا بماآنة نفخ متطورة توجه من خالل الحاسوب ، ومانكة 

  .اغالق اوتوماتيكية متينة ، وضاغطة اوتوماتيكية مستوردة من ايطاليا

ثمان مئة شخص ، والذين ينتجون مجموعة متنوعة من )800(لديها حاليا قوى عاملة تقدر باآثر من تيم قواندونغ صن شرآة ان 
وخزائن الملفات ، باالضافة الى حامالت اجهزة التلفاز االثاث المكتبي من طاوالت الحاسوب وطاوالت الالبتوبات الشخصية ، 

 من االثاث المكتبي ، تحمل جزئيا العالمة ةثمانون الف وحد)80.000(اآثر منواسرة االطفال ، وتتضمن المنتجات الشهرية 
  ).OEM(الخاصة بالمنشاة ، والمشحونة جزئيا على اسس" صن تيم"التجارية

وتماشيا مع االتجاهات العالمية البيئية والتزاما باالنظمة البيئية الحكومية ، 
شرآة لوان اثاثا صديقا للبيئة غير سام وقابل للتدوير ، فان الشرآة تنتج ا

والصانع رقم "لينو فو"االن تعتبر مزود آبير لطاوالت الحاسوب لمجموعة
واحد في الصين ، باالضافة الى خدمة السوق المحلية ، وهي تصدر ايضا 

تحدة االمريكية واليابان وآوريا وجنوب شرق ماوروبا والواليات الالى 
  اسيا 
الجهود المتواصلة لرفع جودة االنتاج والتسليم الفوري والخدمات ان 

الجديرة باالعتبار واالسعار المنافسة ، اآسبت شرآة قواندونغ صن تيم 
 . المشترين في جميع انحاء العالمسمعة جيدة بين اوساط

  اثاث مكتبي

mailto:sunteam@sunteam.com.cn
http://sunteam.com.cn


Royce Enterprise Co., Ltd. 
 األثاث وتصنيع تصميم 

                                                                           
ومميزةتقدم مجموعة واسعة  ومولحيث ت،1974عام الفي رويس للمشاريع االمحدودة تأسست   

. جميع انحاء العالم فيللعمالءالعالمية من األثاث المنزلي والمكتبي    
في صناعة الرائدة و احدى الشرآات المصنعةرويس اصبحت شرآة بعد أربعة عقود تقريبا في األعمال التجارية، 

مختص مصنع آ 2008: 9001دة االيزو اوقد استاعت الشرآة الحصول على شه ،على مستوى العالم االثاث 
، وتغطي مساحة مبان 10رويس حاليا ما مجموعه شرآة  تمتلك باتام، أندونيسيا، من ةمصدقوبصناعة االثاث 

 أآثر من ولدى الشرآة،  االدارةلعمليات اإلنتاج والتخزين ومكاتب مخصصة  متر مربع64000إجمالية تصل إلى 
 والخبرات  موظف من ذوي المهارات700

 آما تم تزويد العلية في التصميم والصنيع ،
من  ماآنة) 16(ستة عشرالمصنع ب

حيث تلعب دورا  حقن البالستيك ماآينات
ي،  المنزل انتاج االثاث فيارئيسيواساسيا 
من اجل الحفاظ على مستوى الخدمة و

تعمل رويس فان شرآة جودة المنتج، رفع و
وذلك من مستمر، على التحسين والتطويرال

إضافة مرافق جديدة لعملية اإلنتاج، خالل 
حقن  ال،ية  الخشباالعمالبما في ذلك 

 مختلف وتنمية وتطويرتعزيز تعمل بديمومة على التصنيع، و االنتاج وتبسيط عملياتوآذلك ، والقوالب، ييكالبالست
ة  حاوي350 ية لتصل الى قدرتها االنتاجوقد عززت الشرآة،  المتزايدة السوقاتطلبلتلبية المنتجات التجارية 

جنوب شرق آسيا ، ل وعلى امتداد المناطق المجاورة  ةندونيسيالاألخشاب امن فيرة الوموارد البدعم من و.شهريا
من حيث المتميزة تقديم قطع األثاث عملت على زيادة قدرتها في قد و، اساسية لمنتجات الشرآةقاعدة عتبر باتام ت

نقطة تتمثل في آونها قريبة من سنغافورة وميناء ازدحاما الى ميزات اخرى التكلفة إلى األسواق العالمية، إضافية 
 المصدرة الى جميع   منتجاتهاللبيئة فيوترآز الشرآة على اللحاق بالمرآب الصديق ، لترانزيت العالمية ا
األنظمة الدولية تطبيق توافق مع والمحافظة عليها بما يأيضا على استدامة البيئة شرآة زويس رآز تالعالم، وانحاء

.للغابات في المواد الخشبية  
                                            

 
 

Royce Enterprise Co., Ltd. 
23F.-3, No. 508, Chunghsiao E. Rd. 
Sec. 5, Taipei, Taiwan 110 
Tel: 886-2-23465160 
Fax: 886-2-23460718/9 
E-mail: sales@royce.com.tw 
Website: www.royce.com.tw 
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   .أثاث منزلي ومكتبي وقطع ذات صلة

  
شرآة العالم العمالق  " \ فإن شرآة جانيت وورلد انتربرايزز ،عاما ) 25(بتاريخ يزيد 

شبي المنزلي والمكتبي والقطع ذات هي مصنع متخصص ومصدر لمنتجات االثاث الخ" التجارية
 آم من 20الصناعية على بعد " ين هاوو " ويقع مصنع الشرآة الحالي في منطقة . الصلة بهما 

  .بما يوفر شحن مريح , " غوانغ زوو " في " ين تاين " ميناء 
على قادرة " جانيت وورلد "  فإن ،وبفضل المواد ذات الجودة العالية والتكنوجولجيا المتطورة 

 والشرآة قادرة على ،تزويد زبائنها بمنتوجات االثاث الخشبي المنزلي والمكتبي عالي الجودة 
 والمتطلبات االخرى للعمالء الذين يطلبون ، والمواصفات ،تزويد منتوجات معدلة لتلبيه التصميم 

  .طلبيات خاصة 
 والمعدات المتطورة ، واالدارة الفعالة ، والعمال المهرة ،وبتوفر التقنيني المتمرسين 

تقدم " جانيت وورلد "  فإن ، ونظام االنتاج العصري ، والرقابة الصارمة للجودة ،والتكنولوجيا 
  .افضل المنتجات وخدمات الدرجة االولى 

بالتطور  فإن الشرآة ملتزمة ،وإستنادا الى ادارتها الجيدة وعمليات التصنيع المحترفة 
  .التكنولوجي المتواصل وبإنتاج منتجات جديدة لتلبية طلبات السوق المتغيرة

على تزويد زبائنها لمنتجات عالية الجودة وباسعار منافسة وتتمتع " جانيت وورلد " وتصر 
,  وآندا ،وامريكيا الجنوبية .  وخاصة في الواليات المتحدة ،بسمعة طيبة في السوق العالمية 

  .وأسيا , والشرق االوسط ,  واستراليا ,واوروبا 
وترحب بمشتريها المحتملين في آل مكان من العالم لتأسيس عالقات عمل معها والعمل لخلق 

.مستقبل مشرق معا   

http://www.chairs.com.tw
mailto:giant.world@msa.hinet.net
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