
Fundada em 1974, Royce Enterprise Co., Ltd. produz móveis (KD) de placas de aglomerado e MDF, 
oferecendo uma vasta gama de mobiliários  para casa e escritório para clientes em todo o mundo.

Após quase quarenta  no ramo, a Royce é considerada uma fabricante líder global de painéis de móveis. As suas 
instalações em Batam são totalmente certifi cadas ISO 9001 desde 2008 , na Indonésia, a Royce tem atualmente 
um total de 10 edifícios, que abrange uma área total de 64.000 m² para operações de armazenagem, produção 
e escritório, com mais de 700 funcionários altamente qualificados. A fábrica também está equipada com 16 
máquinas injetoras de plástico para produzir 
internamente os principais equipamentos. 
Com a objetivo de manter a atualização 
de serviços e qualidade dos produtos a 
Royce está constantemente aperfeiçoando 
e incorporando  novas facilidades para o 
processo de produção, incluindo o trabalho 
em madeira, injeção de plástico e molduras 
assim como para agilizar os processos de 
fabricação e melhorar o desenvolvimento de 
vários produtos comerciais com o propósito 
de atender as exigências do mercado. 
Atualmente, a empresa aumentou a sua capacidade de produção mensal de até 350 contêineres por turno.

Apoiada por abundantes recursos no suprimento de madeira na Indonésia o seu favorável vizinho do Sudeste 
Asiático, a base de produção da empresa em Batam é capaz de oferecer itens mobiliários com uma ótima relação 
custo-benefício para os mercados globais, com a vantagem competitiva adicional de estar próximo ao Porto de 
Cingapura,que detém um quinto do transbordo do mundo, sendo por isso o mais movimentado mundialmente.

Para acompanhar a tendência mundial dos amigos do ambiente,a Royce também se concentra na 
sustentabilidade do planeta em conformidade com os regulamentos florestais internacionais na utilização dos 
materiais em madeira.

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

Royce Enterprise 
Co., Ltd.   Design e Fabricação de 

Móveis

ISO 9001:2008

Honeycomb side tableBasic desk

Covered Ioading bay for 22 containers


