
A Techpros International Co., Ltd. foi fundada em 1999 e fornece sobretudo 
móveis para escritórios, cadeiras para bares e mesas, cadeiras para Concert Hall 
e assentos públicos, como tambem cadeiras para restaurantes, escolas, teatros, 
hospitais e estádios.

Para garantir a melhor qualidade dos produtos e oferecer serviços completos, a 
empresa destaca-se por ser um produtor integrado que se envolve em cada etapa 
da produção desde a P & D e design até o serviço de pós-venda. Com três fábricas 
em New Taipei City localizada ao norte de Taiwan que inclui fábrica de montagem 
com instalações automatizadas para madeira, aglomerado, compensado e outra 
para processamento de madeira sólida, oferecendo serviços de fabricação, 
logística e serviço pós-venda.

As instalações da empresa estão equipadas com avançadas máquinas automáticas 
tais como máquinas de endurecimento por indução de alta frequência, máquinas-
ferramentas por controle numérico computadorizado (CNC), braços robotizados, 
máquinas para moldagem de alta pressão, corte de metal, dobragem de metais, 
madeiramento, madeira compensada e madeira maçiça.

Ela possui vantagens competitivas que vão além dos outros fabricantes, porque 
oferece uma gama completa de serviços que diminui expressivamente os custos e 
tempo, fornececendo diretamente aos clientes serviços confiáveis e abrangentes 
com os melhores preços e para manter a sua alta qualidade ela não utiliza serviços 
terceirizados.

A sua qualificada equipe de P & D e projetistas são capazes de elaborar produtos 
em ODM ou OEM, devido a sua grande experiência que tem permitido à empresa 
desenvolver projetos personalizados aos clientes globais assentos públicos de alta 
resistência, conforto e acima de tudo a segurança.

Por exemplo, os clientes podem escolher uma grande variedade de materiais 
para as tampas de assento e com várias opções de design para painéis traseiros, 
apoios de braços e mesas para assentos de estádio. Além disso, os assentos 
desenvolvidos pela empresa são duráveis e são fabricados em madeira revestida 
com melamina laminada e resinas fenólicas.

A empresa também oferece os patenteados que são,laminados decorativos de alta 
pressão (HPDL) cadeiras de madeira com chama d'agua e revestimento de resina 
resistente à abrasão. Além disso os seus produtos possuem certificado da SGS em 
conformidade com a norma ANSI / BIFMA X5.1, demonstrando o seu alto nível de 
segurança.
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Restaurant furniture by Laminated plywood 
tables and bentwood chairs

OEM / ODM in public seats 

Lounge chairs

Techpros 
International Co., Ltd.
Móveis para escritório, assentos públicos 
e cadeiras de vários tipos e funções.


