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Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
camas elétricas, camas para massagem & 
camas para homecare.

Como uma dinâmica fabricante de móveis, Green May 
Industrial Mfg. Co., Ltd.  é especializada em projetos 
e fabricação de camas de enfermaria, camas para 
residência, camas elétricas ajustáveis e camas de 
massagens.

Baseado em sua experiência em mecanismo de 
transmissão, a empresa tem desenvolvido com 
sucesso camas elétricas por mais de oito anos que são 
conhecidas por seus clientes principalmente em hospitais e asilos.

Para atender as diversas necessidades de seus clientes, 
Green May manteve se trabalhando seriamente em P 
& D para desenvolver camas de alta qualidade e com 
multifunções . Entre os  seus produtos mais conhecidos 
são as camas para home-care , camas simples, duplo 
motor ou as tradicionais camas elétricas tri-motor , camas 
em estilo japonês, e camas em estilo europeu para uso 
doméstico.
A maioria das camas são feitas em aço inoxidável e placas 

de MDF, que são adquiridas de fornecedores locais de prestígio. A empresa sempre se comprometeu 
a fornecer produtos de alta qualidade aos seus clientes.
A empresa desenvolveu recentemente uma série de leitos ajustáveis que podem ser levantados na 
cabeceira a 85 graus e o pé do leito pode levantar se com um ângulo de 30 graus em função da 
qualidade dos colchões feitos de borracha de silicone ou látex, dependendo da necessidade dos 
clientes. Além disso as camas podem ser desmontadas para embalagem de fácil transporte.
Para hospitais, clínicas e homecare , as referidas camas podem ser instaladas com trilhos em ambos 
os lados para proteger os pacientes ou deficientes. Além disso, também têm camas com bandejas 
ajustáveis  em que os pacientes ou os deficientes podem fazer suas refeições.
A Empresa agradece a sua sugestão e promete entrega rápida e o melhor atendimento pós – venda.


