
Fundada em 1978, Show Each Industry Co é um experiente fabricante e 
exportador de móveis de metal K / D.

Graças ao seu sofisticado  design de móveis K / D e técnicas de fabricação 
e ao departamento de P & D da empresa que atualiza regularmente 
o catálogo da Show Each com uma ampla gama  de modernos itens 
mobiliários , incluindo os conjuntos de mesa (1 +1) , conjuntos de bar, 
móveis de armazenamento de CD, mesas de centro,estantes, mesas de 
apoio, cabides, porta revistas, mesas e cadeiras,carrinhos, racks de TV, 
porta guarda-chuva e cremalheiras de vinho.

A empresa está confiante na qualidade, funcionalidade e durabilidade de 
seus móveis.Seu  multifuncional  carrinho de bebidas giratório (SY-934-1) ,  
é um exemplo de inovação com três niveis, utilizado para servir vinho , com 
uma prateleira na parte inferior e uma extensão da prateleira giratória sob 
a parte superior para a colocação e armazenamento de taças e garrafas de 
vinho, refrigerador de vinho, baldes de gelo e talheres relacionados.

A empresa  mostra uma criatividade ímpar com a mesa de apoio uni-bloco SY-1460A, praticidade e design 
minimalista, com um pedestal de tubo revestido em pó metálico e tampo em vidro temperado (outra opção é o tampo 
de mesa em MDF de 15 milímetros de espessura).

Os  conjuntos de mesas e cadeiras SY 1266W, SY 1266C e SY 540M- WH K / D, com 7 milímetros de espessura, 
almofadadas, dobrável e de fácil abertura que  são caracterizadas por economia de espaço e alta durabilidade.

Já é um fornecedor de móveis mundialmente conhecida, a empresa vai expor sua imagem internacionalmente  ainda 
mais participando da Hong Kong Mega Show 2012.
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