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Buckingham Industrial Corp.
Luzes de LED, luminárias comerciais e residênciais

Http://www.buckingham.com.tw
E-mail: sales@buckingham.com.tw
Taipei Office:
8Fl, No. 659-5, Zhongzheng Rd., Xinzhuang District, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-2903-7898        Fax: +886-2-2903-7698
China Factory
No. 89, Feng Shou East Road, Qian Deng Town, Kun Shan City, Jiangsu, China.
Postcode : 215343
Tel : 86-512-5740-7561       Fax : 86-512-5740-7562

Fundada  em 1991  em Ta ipe i , 
a Buckingham Industr ial Corp 

é  e s p e c i a l i z a d a  e m  p r o j e t o  e 
fabricação de luminárias comerciais e 
residênciais, incluindo luminárias, spot 
de Luz, sistemas de trilhos, arandelas 
de parede, luzes ambiente, lustres, 
lâmpadas LED e luminárias LED.

A empresa oferece luzes LED para aplicações residênciais e 
comerciais com garantia de 50.000 horas de vida útil . 

A linha de iluminação Buckingham “Tune” de trilho LED despertou 
grande atenção, em grande parte graças a uma construção modular 
que permite uma montagem muito simples . Disponível em lâmpadas 
LED e MDL, e equipados com controladores de economia de energia, 
essas luzes são ideais para aplicações residenciais e aréas públicas .

Disponível em preto, branco , e em acabamento brilhante, as 
luzes de trilhos não são apenas fáceis de instalar como também 
proporc ionam um 
f u n c i o n a m e n t o 
s e g u r o  c o m 
disjuntores.

 
A empresa opera uma fábrica em Kunshan City, 

próxima de Xangai, e conta com uma equipe interna de 
designers, bem como instalações de produção.

A Buckingham acredita que a chave para o sucesso 
em seu setor é a constante inovação, e de acordo com 
essa crença a empresa nunca deixou de aplicar as suas 
novas idéias em projetos concretos. Com o objetivo 
de oferecer aos clientes melhores produtos e serviços, 
a empresa tem aprimorado constantemente a sua 
capacidade de produção investindo em novos softwares e 
equipamentos de produção .



Trunk Lighting Technology 
Co., Ltd.
Iluminação LED 
(díodo emissor de luz)
Aempresa Trunk L ight ing 

Techno logy  Co . ,  L td .  é 
especializada em iluminação 
LED (díodo emissor de luz), 
incluindo lâmpadas, iluminação 
embutida, iluminação industrial, 
luminárias de ripa, lâmpadas 
MR16, luzes de teto, tubos LED 
T8, e outras luminárias.
A linha de lâmpadas da empresa 
caracteriza-se pelas lâmpadas 3W, 6W, 9W, 10W, e 12W destinadas a substituir as lâmpadas 
incandescentes. Seus tubos LED T8, substituto ideal dos tubos fluorescentes T8, proporcionam uma 
iluminação confortável adequada para leitura, reuniões de grupos e para trabalhar.
Sua iluminação industrial pode gerar 95 lúmens por watt graças ao desenho emissor direcional, e 
atingir o brilho total quase instantaneamente.
A iluminação embutida da empresa têm as classes de potência 30W e 50W e pode substituir as 
luminárias embutidas que utilizam lâmpadas fluorescentes compactas de 23W ou 27W. Comparadas 
com as lâmpadas fluorescentes compactas, as luzes de 30W fornecem uma economia de energia 
de 50% e as de 50W fornecem uma economia de energia de 30%. Ambas têm uma vida útil 5 a 10 
vezes superior ás lâmpadas fluorescentes compactas.
As luminárias de ripa, que são fornecidas junto com embutidas fontes de luz, produzem 100 lúmens 
por watt, fornecem uma economia de energia maior de 50%, e podem manter a iluminação normal 
por mais de 40.000 horas.

As lâmpadas LED MR16 da Trunk 
Lighting, destinadas a substituir as 
luzes de halogéneo MR16, produzem 
maior i luminação que as lâmpadas 
incandescentes de 20W com uma 
vida útil 50 vezes superior. Suas luzes 
AR111, que visam substituir as lâmpadas 
de halogéneo, são ideais para uma 
variedade de apl icações, incluindo 
embelezamento do interior, iluminação 
de publicidade e iluminação de obras de 
arte.

Trunk Lighting Technology Co., Ltd.
No. 320, Douzhong Rd., Beidou Town, Changhua County, Taiwan;
Tel: 886-4-888-5858         Fax: 886-4-888-6161
E-mail: isa@chuanshih.com.tw      Website: www.trunk.tw    http://en.trunk.tw

mailto:isa@chuanshih.com.tw
http://www.trunk.tw


Antron Electronics Co., Ltd.

Antron Electronics Co., Ltd.
CE/UL certified LED drivers, fluorescent ballasts, HID 
lamp ballasts, fluorescent step dimming ballasts

Founded in 1984 in Tainan, southern Taiwan, Antron Electronics Co., Ltd. designs and 
produces LED drivers, fluorescent ballasts, halogen ballasts, high intensity discharge (HID) 

light ballasts, metal halide lamp ballasts, and fluorescent step dimming ballasts, all meeting UL 
or CE standards. 

The company’s products have been well received in Canada, the United States, the United 
Kingdom, Latin Americas, Hong Kong, Southeast Asia, South 
Korea, and Japan in addition to Taiwan thanks to the quality 
which the company has impressed its customers.
Consistent quality has been the company’s prime objective ever 
since its establishment, and to that end it has set up a stringent 
quality control system employing advanced testing devices 
in its in-house laboratory. Its quality is attested by ISO-9001-
2000 certification. Surface-mount technology (SMT) and ultra-precision automatic-insertion 
production equipment assure stable quality and smooth high-volume production.
A strong R&D team and corporate apprenticeships with nearby universities undergird the 
constant rollout of new products and technological improvements.
Antron believes that the key to success in the industry is keeping innovative. In pursuit of 
that belief, the company has never faltered in its effort to convert new ideas into tangible 
designs. As providing customers with optimal products and services is its goal, the company 
continuously enhances its manufacturing capacity by adding new production software and 
hardware.
In addition to a factory in Taiwan, Antron has a manufacturing site in Dongguang, mainland 
China.

Antron Electronics Co., Ltd.
NO. 17-14 LAI-KAN LIAW HI-CHIEN LI 
CHIALI DIST TAINAN CITY TAIWAN
Tel: 886-6-726-3906
Fax: 886-6-726-3908
E-mail: sales@antron.com.tw
Website: www.antron.com.tw



Owl Lighting 
Barras de luz LED, Tubos de Luz LED T8, 
Luminárias LED T5

A Owl Lighting LED produz barras de luz LED, 
tubos de luz Led T8 e luminárias LED T5 que 

são usadas para fins de iluminação em geral em 
pontos comerciais, hotéis, clubes, residências, 
estacionamentos subterrâneos, prédios de 
escritórios, salas, escolas e fábricas. Elas também 
podem ser usadas em linhas de iluminação e de 
construção como para iluminação de caixas de luz.

As luzes da empresa estão equipadas com 
policarbonato de cobre (PC) para resistir a 
impactos e com seus exclusivos módulos de 
alumínio térmicos que proporcionam excelente 
dissipação de calor, aumentando a sua vida útil de 
pelo menos 30.000 horas.

Os eficientes drivers internos não geram ruído, 
produzindo elevada iluminação e  baixo consumo 
de energia elétrica em relação as tradicionais 
lâmpadas fluorescentes. A concepção de lentes 
especiais secundárias garantem a suavidade da 
luz, o que torna o produto agradável aos olhos.

A substituição das lâmpadas fluorescentes são 
extremamente fácil com os produtos da Owl 
Lighting, que se integram em qualquer acessório 
existente até mesmo a remoção dos balastros e 
starters.

As  lâmpadas  são  comerc ia l i zadas 
principalmente em Taiwan sob a marca 
"  Owl  " ,   como também a empresa 
está trabalhando assiduamente para 
desenvolver mercados de exportação em 
todo o mundo. As entregas são pontuais e 
o tempo de espera é flexível, dependendo 
das necessidades dos clientes.

A Owl Lighting é rigorosa na qualidade dos 
produtos e no incessante trabalho de P & 
D. Estes esforços foram recompensados 
com um alto e constante crescimento nos 
negócios.

                    Owl Lighting
No. 3, Tongxing Rd., Caoshan Industrial Area, 
Guzhen, Zhongshan City, Guangdong Province, 
China
Tel: 86+760-8983-7013/8983-3513
Fax: 86+760-8983-1739
E-mail: led.owllighting@gmail.com
Website: www.owllighting.cn 

mailto:led.owllighting@gmail.com
http://www.owllighting.cn


Sun Lighting Technology Co., Ltd.

A Sun Lighting Technology Co., Ltd. é uma empresa de alta tecnologia, 
especializada em P & D, produção e comercialização de dispositivos de 

iluminação LED comercial. Os principais produtos da empresa são tubos de luz 
LED, painel de luz LED,luminária de LED, fita flexível de iluminação LED e refletor 
LED etc .O valor mensal das vendas é de até $ 400.000 americanos.

Com grande experiência profissional , qualificados engenheiros e contínua 
pesquisa, essa empresa conquistou para os seus produtos as seguintes 
certificações : UL, TUV, SAA, CE e da ROHS.

A Sun Lighting tem claro o objetivo do seu negócio “Qualidade em Primeiro Lugar, 
Cliente em Primeiro Lugar, Serviço de Primeira” e aderiu a sua idéia central 
de “Qualidade em primeiro lugar, criação independente, cooperação integral e 
satisfação do cliente”. A empresa empenha-se por oferecer os mais excelentes e 
exclusivos produtos para bem servir aos seus clientes, e também faz o seu melhor 
para tornar-se a marca lider na produção de dispositivos de iluminação LED 
comercial.

A Sun Lighting comprometeu-se com importantes mercados externos, tais 
como EUROPA, EUA etc,e oferece de 2 a 5 anos de garantia para os diferentes 
dispositivos de iluminação LED.O volume anual de negócios é cerca de $ 4,8 
milhões americanos.

Sun Lighting Technology Co., Ltd. 
4th Fl., Building D, Shangpai Ind. Park, Beihuan Rd., Shiyan Town, 
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong 518108, China
Tel: 86-755-2946 9181
Fax: 86-755-2946 9182
Website:www.sunlighting-led.com
E-mail: enquiry@sunlighting-led.com

Sun Lighting Technology Co., Ltd. 
Tubo de luz LED, Painel de LED, Luminária de 

LED, Fita LED, Refletor LED

http://www.sunlighting-led.com
mailto:enquiry@sunlighting-led.com


que utilizam tecnologias cada vez mais avançadas, 
a empresa está cumprindo seu compromisso de 
proteger o meio ambiente, reduzindo as emissões 
de carbono e economia de energia.

A empresa tem uma produção mensal de 50.000 
luzes LED por mês. Cerca de 60% da produção 
é exportada para as Américas, Europa, Austrália 
e Oriente Médio, e os 40% restantes vão para a 
China.

A Shine Me agrega valor a sua marca contribuindo 
com a campanha,"Sociedade Harmoniosa", 
elaborada pela China Continental que destaca a 
proteção ao ambiente e o consumo econômico dos 
recursos naturais.

Shine Me Lighting Co., Ltd.
No.2 Shajiwo Road, Zhongluotan Town, Baiyun District, 
Guangzhou, China
P.C.: 510550
Tel: 86-20-2808-4023
Fax: 86-20-2808-4024
E-mail: leolighting@shine-me.com
Website: http://www.shine-me.com

Guangzhou Shine-Me 
Lighting Co., Ltd.
Produtos de Iluminação LED

Guangzhou Shine Me Lighting Co., Ltd., fundada 
em Taiwan e em 2010 mudou-se para Guangzhou, 

China, desenvolve, produz e comercializa luzes LED para 
ambientes residênciais, comerciais, autopistas, paisagísticas 
e como também para palcos de shows. Com uma equipe de 
engenheiros altamente qualificados em P & D e tecnologia 
de ponta, a empresa oferece o melhor da indústria de 
iluminação por LED.

M u i t o s  d o s  s e u s  p r o d u t o s  s ã o  p a t e n t e a d o s 
internacionalmente, além de ser certificados pela CE e 
RoHS. Conta com uma avançada produção e modernos 
equipamentos de testes que asseguram que cada um dos 
produtos da empresa são entregues de forma exata sendo 
assim respaldada pela alta qualidade de seus eficientes 
serviços .

A Shine Me empenha-se continuamente em estabelecer 
a sua marca em três frentes: tecnologia de ponta, alta 
qualidade e alta eficiência.

Com a introdução de lâmpadas economizadoras de energia 

mailto:leolighting@shine-me.com
http://www.shine-me.com


Kapego Co., Ltd. 
Produtos de Iluminação e 
Painéis de LED (Outdoors)

Fundada em 2005, em Changping, província de 
Guangdong, Kapego Co. produz uma ampla linha de 

produtos de iluminação por LED e Outdoors, incluindo 
luzes de jardim, lâmpadas submersas, luzes subaquáticas, 
arandelas, Lâmpadas Wall Washers LED que são 
comercializados sob a própria marca "KAPEGO".

Ao contrário de seus concorrentes imitadores,a Kapego 
desenvolve internamente projetos originais e produtos 
exemplares assim como moldes e propriedade intelectual . 
A empresa é  totalmente equipada com sistemas de testes 
e seus produtos chegam ao mercado com as certificações 
da CE, LVD, IP, RoHS, ETL e aprovação da ETLc.A 
sua fábrica, que ocupa 6000 m² de terreno, conquistou a 
certificação ISO9001-400 em 2011.

Entre os fornecedores de seus dispositivos de LED, 
enumeramos as seguintes empresas: Cree Inc., Osram Opto 
Semiconductor, Harvatek Corp e Edison Opto Corp.

A empresa conta com uma equipe aproximada de 300 funcionários, incluindo 20 engenheiros e 
15 gestores, sendo que a maioria dos seus gerentes seniores são provenientes de Taiwan. A sua 
produção total anual é de 400.000 conjuntos de dispositivos de iluminação,das quais a Europa 
consome 60% e as Américas 20% e o excedente vai para o mercado Asiático.

A Kapego salienta que entrega pontualmente e promete responder as perguntas dentro de 24 horas.

Kapego Co., Ltd.
15, Tangjiao Rd., Tangjiao Dist.,Changping, Dongguan, 
Guangdong, China, 523560

Tel: +86-769-8399-7830

Fax:+86-769-8399-7833

E-mail: sales@kapego.com

Website: www.kapego.com

mailto:sales@kapego.com
http://www.kapego.com
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