
Fundada em 1978, Yih Chuan Industrial Co., 
Ltd. é um fabricante líder em produtos de 

conexões e possui avançadas tecnologias e 
equipamentos para conexões. A empresa está 
localizada em Changhua County, que é a “base 
de fabricação de torneiras em Taiwan.” A fábrica 
da empresa, abrange uma área de 6.000 metros 
quadrados, está equipada com avançadas máquinas de precisão e conta com uma forte 
equipe laboral de mais de 80 pessoas com décadas de experiências e 
capacidades técnicas.

Os produtos da empresa são essenciais para todos os tipos 
mangueiras e conexões, como os conectores de mangueira fl exível de 
alta qualidade, mangueiras PET de fio trançado, conectores de vinil 
para mangueira, mangueiras trançadas com fios de aço inoxidavel, 
fi ltros e acessórios.

Com capacidade de produção integrada, a empresa sempre atendeu 
as demandas de diferentes clientes e oferece mais de 100 mil peças por dia que são 
rigorosamente medidas e testadas.

Foi concedida a empresa a certificação UPC da IAPMO nos EUA, CSA no Canadá e 
aprovação da Lei AB1953 na Califórnia. A Yih Chuan tem estabelecido parcerias a longo 
prazo com muitas marcas mundialmente famosas. Os produtos são vendidos para os EUA, 
Canadá, América Latina e Ásia a preços competitivos.

“Nós  acred i tamos que a  nossa 
confiança vem de clientes satisfeitos 
e fiéis. Dedicamo-nos a oferecer 
produtos da mais alta qualidade e 
pronta entrega “, destaca um alto 
funcionário da empresa.
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