
Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Excelentes produtos para logística, armazenagem 
,transportes e supermercados.

Desde a sua criação, em 1984, Sane Jen Industrial Co. dedica-se ao 
fornececimento de uma ampla gama de produtos para armazenagem e 

transporte, que em sua maioria são fabricadas em aço inoxidável, fi o de aço, tubos 
de aço e chapas de aço.A linha de produtos da empresa inclui contentores de 
arame dobráveis, carrinhos de transporte dobráveis, decks de arame, prateleiras 
de arame para armazenamento, armações de arame para empilhamento, paletes 
de metal, prateleiras de arame para exposição, cestas de arame e telas de arame.

Os produtos Sane da Jen são fabricados principalmente em contrato de ODM e 
OEM (fabricante original do projeto / fabricante original do equipamento) . Eles 
podem ser usados para logística e armazenamento em depósitos, supermercados, 
exposição de produtos e são ideais para armazenagem de peças de automóvel, 
moto peças, aparelhos elétricos, ferramentas mecânicas, partes de móveis, 
acessórios e entre outras coisas.

A fi m de garantir a qualidade do produto, Sane Jen emprega uma qualifi cada 
equipe de P & D que fez parceria tecnológica com clientes japoneses. Ela 
também submete seus produtos a rigorosas inspeções de qualidade antes de 
enviá-las.

O seu compromisso de longo prazo e pioneirismo no desenvolvimento de produtos fez que a Sane Jen conquistasse uma sólida 
reputação mundial e um fl uxo constante de pedidos.Ela tem exportado com sucesso por mais de 25 anos, especialmente para o 
Japão assim como outros mercados que incluem o Oriente Médio, Europa, Ásia (menos a China), América do Norte, Central e 
América do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

A remessa mínima da empresa é de um TEU ( unidade equivalente a 20 pés) container de mercadorias que podem ser enviados a 
partir de qualquer porto de Taiwan, dependendo das exigências do cliente.
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